
 
 

АЧЫК ОФЕРТАНЫН КЕЛИШИМИ 

 

Карта эсебине которуу жана/же Банктын Өнөктөшүнүн эсебине которуу жолу 

менен, же «КЫРГЫЗСТАН Коммерциялык банкы» ААКына MBank кызмат 

көрсөтүүсүнүн жардамы менен накталай эмес/накталай формада берилүүчү кредиттик 

өнүмдөрдү алууга 

 

  

Ачык офертанын Карта эсебине которуу жана/же Банктын Өнөктөшүнүн эсебине 

которуу жолу менен, же «КЫРГЫЗСТАН Коммерциялык банкы» ААКына MBank кызмат 

көрсөтүүсүнүн жардамы менен  накталай эмес/накталай формада берилүүчү кредиттик 

өнүмдөрдү алууга ушул келишими (мындан ары – Келишим)  макулдук арызга кол коюу же 

«MBank» кызмат көрсөтүүсүнүн жардамы менен электрондук кол тамганы жана Кыргыз 

Республикасынын Граждандык Кодексинин 398статьясынын 2-пунктуна ылайык Банктын 

карта эсебин колдонуу жолу менен кредиттик өнүмдөрдү алуу жөнүндө макулдашууну 

түзүүгө «КЫРГЫЗСТАН Коммерциялык банкы» ААКсынын (мындан ары- Банк) расмий 

ачык сунушу болуп саналат. «MBank» кызмат көрсөтүүсүн жана карта эсебин колдонуу 

менен макулдашуу жеке жак ушул келишимде каралган жана жеке жактын эч кандай алып 

салуусуз жана чектөөсүз Келишимдин баардык шарттарын кынтыксыз кабыл алуусун 

туюндурган аракеттерди аткарган мөөнөттөн баштап түзүлдү деп эсептелет жана күчүнө 

кирет.  

Ушул келишимди акцептөө (кынтыксыз кабыл алуу) банктын ушул келишим менен 

белгиленген шарттарга ылайык аралыктан берилүүчү кредиттик өнүмдөрүн алууга 

кардардын/зайымчынын толук жана кынтыксыз макулдугун болжолдойт.  

1. Терминдер жана аныктамалар 

«MBank» кызмат көрсөтүүсү – кредиттик өнүмдөрдү аралыктан алуу жана банктык 

башка операцияларды жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн кардарга/зайымчыга берүүчү, Банкка 

таандык аралыктан тейлөөнүн тутуму. 

PIN-код – өздүгүн авторлоштуруу/ырастоо жана «MBank» кызмат көрсөтүүсүнө 

кирүүнү алуу үчүн кардар/зайымчы атарбынан берилүүчү, жеке 4 маанилүү же 6 маанилүү 

PIN коддон турган купуя код. 

Логин – кардардын/зайымчынын авторлошуусу жана MBank кызмат көрсөтүүсүн 

колдонуу үчүн керектүү коддук аталыш. Мында кардардын/зайымчынын Логини болуп 

мобилдик телефондун «996*********» форматындагы номери саналат.  

Банк- кредитор болуп эсептелген «КЫРГЫЗСТАН Коммерциялык банкы» ААКсы. 

Банктык операцияларды жүргүзүүгө 2006-жылдын 20-ноябрындагы №014 лицензия.  

«Жеке маалыматтар» - ырасталган же ырасталуучу жакка (жеке маалыматтардын 

субъектисине) таандык кандай болбосун маалымат.  

«Жеке малыматтарды иштеп чыгуу» - автоматташтыруу каражаттарын колдонуу 

менен же жеке маалыматтар менен мындай каражаттарды колдонбостон жүргүзүлүүчү 

жеке маалыматтарды топтоону, жазууну, системдештирүүнү, чогултууну, сактоону, 

тактоону (жаӊылоо, өзгөртүү), алып чыгууну, пайдаланууну, өткөрүп берүүнү (жайылтуу, 

берүү, кирүү), накталай эмеске айландырууну, блоктоону, алып салууну, жок кылууну 

кошо, аракеттердин (операциялардын) жыйындысы же, кандай болбосун аракеттер 

(операциялар). 

«Жеке маалыматтардын конфиденцияалдуулугу» - Банктын жана 

кардардын/зайымчынын аларды жайылтууга жана/же ачыкка чыгарууга жол бербөөсүн 

сактоо үчүн милеттүү талап. Мында жеке маалыматтарды ачыкка чыгаруу Кыргыз 



Республикасынын мыйзамдарына ылайык гана мүмкүн.  

«MBank» кызмат көрсөтүүсүнө кирүүнү блоктоо - «MBank» кызмат көрсөтүүсү 

аркылуу операцияларды жасоого Банктын, анын ичинде Банктын авторлоштурууну 

берүүдөн баш тартуусун караган техникалык чектенүү орнотуу жол жобосу.  

Электрондук кол тамга – «MBank» кызмат көрсөтүүсүндө авторлоштурууда 

кардар/зайымчы тарабынан колдонулуучу жана ушул келишимди ырастоо үчүн керектүү 

PIN код жана логин.  

Кредиттик өнүм – кардардын/зайымчынын Банк картасына которуу жолу менен, 

жана же кайтарымдуулук, төлөмдүүлүк, акы төлөөчүлүк, мөөнөттүүлүк жана/же камсыз 

кылуучулук шарттарында Банктын Өнөктөшүнүн эсебине которуу менен Банк тарабынан 

аралыктан берилүүчү зайымдык каражаттар.  

Кредиттик скоринг (скоринг) – Банктын белгиленген ички ченемдик 

документтерине ылайык кардардын/зайымчынын кредитти жоюу жөндөмүн (кредиттик 

тобокелдиктерин) баалоо системасы. 

Арыз – кардардын/зайымчынын кредиттик өнүмдөрдү, анын ичинде “MBank» кызмат 

көрсөтүүсү аркылуу алууга Банкка арызды камтыган электрондук документ же басылып 

чыккан бланк. 

Идентификация – «Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди 

легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 

мыйзамына жана банк белгилеген тартипке ылайык колдонуучунун өздүгүн аныктоо.  

Эсеп – Банктагы кардардын/зайымчынын/Өнөктөштүн Банктык эсептеринин 

түрлөрүнүн бири. 

Кардар/зайымчы- 18 (он сегиз) жашка толгон, укукка жана аракетке жөндөмдүү, 

ушул келишим менен белгиленген шарттарды акцептөө (кынтыксыз кабыл алуу) аркылуу 

Банк менен келишим түзгөн жана «MBank» кызмат көрсөтүүсүнүн колдонучуусу болуп 

саналган жеке жак. Банктын кеӊселеринде же «MBank» кызмат көрсөтүүсүн жана 

карточкалык эсепти колдонуу менен кол коюлган макулдашуу жак ушул келишимде 

каралган, жана жактын кандайдыр бир алып салуусуз же чектөөсүз келишимдин бардык 

шарттарын кынтыксыз кабыл алганын туюнтуучу аракеттерди жасаган мөөнөттөн баштап 

түзүлдү деп эсептелет жана күчүнө кирет.  

Төлөм картасы – Банктагы өзүнүн жеке эсебине кирүү мүмкүнчүлүгүн берген 

инструмент. Накталай эмес төлөмдөр, анын ичинде интернет аркылуу да төлөмдөр үчүн, 

ошондой эле же банкомат, же накталай акчаларды берүү (НАБ) пункту аркылуу накталай 

акчаны чыгаруп алуу же эсепти толтуруу үчүн колдонулат.  

СС- сатуудан салык. 

Тарифтер – кредиттик өнүмдөрдү аралыктан тейлөө, төлөм карталарын тариздөө, 

банктык операцияларды жүзөгө ашыруу ж.б. үчүн Банктын сый акысынын (комиссиянын) 

өлчөмү.  

3-D Secure – кредиттик өнүмдөрдү, колдонуучунун эки фактордук 

аутентификациясын алуу үчүн коопсуздуктун кошумча деӊгээли, бирок ал картадагы акча 

каражаттарынын коопсуздугуна кепилдик бербейт. Өздүктү ырастоо жана кредиттик 

өнүмгө арыз берген фактыны ырастоо үчүн «MBank» кызмат көрсөтүүсүнө кошулган 

мобилдик телефондун номерине жиберилген sms-билдирүү түрүндө банк тарабынан 

берилген ырастоо кодун киргизүү кардардан/зайымчыдан талап кылынат.  

Билдирме -  электрондук почта, смс билдирүү жана байланыштын башка дагы 

белгилүү жеткиликтүү каналдары түрүндө колдонуу менен электрондук формада 

кардарга/зайымчыга Банк тарабынан жиберилген билдирме. 

Тутумду колдонуу шарттары – ушул келишимдин 3.2 пунктуна ылайык 

кардар/зайымчы тарабынан акцептелүүчү кредиттик өнүмдү алуу жөнүндө баяндалган 

шарттар.  

Онлайн кредит – электрондук кол тамга аркылуу акцептиге кол коюу, жана 

кредиттик каражаттарды кардардын/зайымчынын Банкта ачылган колдонуудагы карточка 

эсебине которуу жолу менен аралыктан берилүүчү кредиттик өнүмдөр.  

Оффлайн кредит - кардарлардын/зайымчылардын Банкта ачылган колдонуудагы 



карточкалык эсептерине кардардын/зайымчынын тиешелүү документке/документтерше 

кол тамгасын коюу жолу менен берилүүчү кредиттик өнүмдөр.  

 

2. Келишимдин предмети 

2.1. Келишимдин шарттарын акцептөө (кынтыксыз кабыл алуу) жолу менен 

кредиттик өнүмдү алууга кардардан/зайымчыдан арыз түшкөн учурда, Банк ушул 

келишимге ылайык, өзүнүн ыктыяры менен шарттарды аныктайт жана кайтарымдуулук, 

мезгилдүүлүк, төлөмдүүлүк жана/же камсыздуулук шарттарында кардарга/зайымчыга акча 

каражаттарын берет. Мында Банк өзүнүн ыктыяры менен кардарга/зайымчыга кредиттик 

өнүмдү берүүдөн баш тартууга жана кабыл алынган чечимдин себептерине карата 

маалыматты бербегенге укуктуу.  

 

 

3. Жалпы жоболор 

 

3.1. Бул келишим кредиттик ѳнүмдү тариздѳѳ тартибин аныктайт, ошондой эле 

Банктын жана кардардын/зайымчынын ортосундагы кредиттик ѳнүмдѳр боюнча 

милдеттенмелерди аткарууда келип чыгуучу мамилелерди жѳнгѳ салат. Бул Келишимдин 

шарттары ошондой эле таанышуу үчүн Банктын www.cbk.kg расмий сайтында жекиликтүү.  

3.2. Тараптар ортосундагы келишим ушул Келишимде каралган, Келишимдин 

шарттары менен толук жана сѳзсүз макулдук катары каралуучу шарттарды кардар/зайымчы 

акцептеген (кынтыксыз кабыл алуу) мѳѳнѳттѳн баштап түзүлдү деп эсептелет. Ушул 

Келишимдин шарттарынын акцептиси менен кардар/зайымчы кредиттик ѳнүмдү алуу 

жѳнүндѳгү бардык шарттарга кынтыксыз макул болот. 

3.3. Банк кредиттик ѳнүмдү Кыргыз Республикасынын улуттук валютасында берет.  

3.4. Банк бардык керектүү маалыматтарды Банктын www.cbk.kg расмий сайтына 

жайгаштыруу аркылуу кардарга/зайымчыга керектүү маалыматтарды берет.  

3.5. Кардардын/зайымчынын «MBank» кызмат кѳрсѳтүүсү аркылуу Банктын 

кредиттик ѳнүмдѳрүнүн кызмат кѳрсѳтүүлѳрүн колдонуусу кардардын/зайымчынын жеке 

маалыматтарын иштеп чыгуу шарттарына макулдугун туюндурат.  

3.6. Ушул Келишимдин шарттарына макул болбогон учурда, кардар/зайымчы 

«MBank» тиркемесинде кредиттик ѳнүмдѳрдүн вкладкасынан чыгуу менен, кредиттик 

ѳнүмдѳрдүн кызмат кѳрсѳтүүлѳрүн колдонуудан баш тарткандыгын ырастайт. 

3.7. Кардардын/зайымчынын жеке маалыматтары кардарга/зайымчыга «MBank» 

кызмат кѳрсѳтүүсүнѳ кирүүнү берүү, ошондой эле кызмат кѳрсѳтүүнүн башка 

функцияларын колдонуу мүмкүнчүлүгүн алуу максатында колдонулушу мүмкүн. 

3.8. Кардардын/зайымчынын жеке маалыматтарын иштеп чыгуу мѳѳнѳтү 

чектелбестен, анын ичинде автоматташтыруу каражаттарын колдонуу менен же мындай 

каражаттарды колдонбостон жеке маалыматтардын маалымат тутумдарында жүзѳгѳ 

ашырылат. 

3.9. Эгер жеке маалыматтар, Логин жана PIN-код кардар/зайымчы тарабынан 

атайын/кокус ѳткѳрүлүп берилген/жоготулган болсо, жана алар үчүнчү жактарга 

кардардын/зайымчынын күнѳѳсү менен белгилүү болсо, Банк жоопкерчилик тартпайт.  

3.10. Электрондук кол тамганы колдонуу Банктын кардарынын/зайымчысынын ѳз 

колу менен койгон колунун эквиваленти, кардарды/зайымчыны идентификациялоонун 

жана электрондук документтин бүтүндүгүн текшерүүнүн аспабы болуп саналат. 

3.11. Бул келишимге электрондук кол тамганы коюу кредиттик ѳнүмдѳрдү берүүгѳ 

Банктын  

оң чечимди кабыл алышына кепилдик болуп саналбайт.  

3.12. Кардар/зайымчы электрондук кол тамганы колдонуу менен жүргүзүлгѳн 

операциялардын жана бүтүмдѳрдүн юридикалык маанилүүлүгүнѳн кабары бар жана аны 

түшүнѳт. 

3.13. Кардар/зайымчы электрондук кол тамга коюлган ушул документ (документтер 

топтому) чакыртылып алынбастыгын жана кагазда алып жүрүүчү документке (документтер 



топтомуна) барабар катары тааныларын түшүнѳт.  

3.14. Кардар/зайымчы «MBank» кызмат кѳрсѳтүүсүндѳ кредиттик ѳнүмдѳрдү берүү 

жактырылган учурда, бардык талап кылынган документтерге ушул (кезектеги) электрондук 

кол тамга коюларына макул, тактап айтканда: 

- Банк берген шарттарда кредиттик ѳнүмдү алууга; 

- «MBank» кызмат кѳрсѳтүүсүндѳ электрондук кол тамганы колдонуу шартында; 

- жеке маалыматтарды топтоого жана иштеп чыгууга; 

- анын жеке маалыматтарын топтоого жана иштеп чыгууга субъектинин арызына 

(Макулдукка/Пикирге) кол коюуга макулдук (1-тиркеме);  

-анын жеке маалыматтарын топтоого жана иштеп чыгууга жеке маалыматтардын 

субъектисинин Макулдашуунун типтүү формасына кол коюусуна макулдук (2-тиркеме); 

- КР ЭФМге караштуу МСКдагы анын жеке маалыматтарын топтоого жана иштеп 

чыгууга жеке малыматтардын субъектисинин макулдугунун типтүү программасына кол 

коюуга макулдугу (3-тиркеме); 

- келечекте түшүүчү акча каражаттарын күрѳѳлүк камсыз кылуу катары берүүгѳ 

макулдук (4-тиркеме); 

- кыймылдуу мүлктү күрѳѳлүк камсыз кылуу катары берүүгѳ макулдук (5-тиркеме); 

- “Ишеним” Кредиттик бюросу ЖАКтагы (мындан ары – Ишеним” КБ) кредиттик 

баянынын маалыматтарын текшерүүгѳ жана бергенге; 

- ал тууралуу келишимдин алкагында мыйзамдуу иштеген кандай болбосун 

органдардан маалыматтарды алууга; 

- жеке маалыматтарды, анын ичинде КР Мамлекеттик каттоо кызматында жана 

мамлекеттик башка органдарда жана башка уюмдарда алууга жана иштеп чыгууга; 

- Банктын кызматкери тарабынан сүрѳткѳ тартууну жүзѳгѳ ашырганга жана Банктын 

ички ченемдик документтерине ылайык кардардын/зайымчынын сүрѳтүн андан ары 

пайдаланууга; 

- ал үчүн Банк бардык мыйзамдуу булактардан ал тууралуу конфиденциалдык 

маалымат (жеке маалыматтарын кошо) алууга жана Банк тарабынан белгиленген 

маалыматты жайылтуу үчүн керек болгон кредиттик скоринг жүргүзүүгѳ; 

- Банк тарабынан алдын ала кредиттик скорингди жүзѳгѳ ашырууга жана Банктын же 

банктын филиалынын жайгашкан жери боюнча анын кайрылуусусуз Банктын кредиттик 

ѳнүмдѳрү боюнча ага Банк тарабынан ага сунуш киргизүүгѳ; 

- кушул келишимдин 2-бѳлүгүнѳ ылайык жана анын шарттарында 

кардарга/зайымчыга билдирбестен, кредиттик ѳнүмдѳрдүн алкагында Банктын  акча 

каражаттарын берүүсүнѳ;  

- берилүүчү кредиттик өнүмдүн эсебинен Банктын ыктыярына жараша бир тараптуу 

тартипте алардын колдонулуш мөөнөтүнөн сырткары Банктагы кардардын/зайымчынын 

кезектеги кредиттерин кайра финансылоону жүргүзүүгө; 

- кредиттик ѳнүмдү алуу үчүн маалыматтарды топтоо (“Ишеним” КБ) менен 

байланышкан чыгымдарды жана ѳтүнмѳнү карооонун кандай болбосун баскычында пайда 

болуучу башка чыгымдарды тартууга; 

 - эмгек акыны/пенсияны жана башка кандай болбосун түшүүлѳрдү кредиттик ѳнүмдү 

жоюу эсебине которгонго чейин 10 күн мурун эмгек акы/пенсия жана башка кандай 

болбосун түшүүлѳрдү алуу үчүн кардар/зайымчы тарабынан колдонулуучу эсептеги акча 

каражаттарын резервдѳѳгѳ жана кардардын/зайымчынын кредиттик ѳнүмү боюнча 

карызды (взносту) жоюунун эсебине кармап калууга/которууга. Эгерде кармап 

калуу/которуу күнү майрамдык жана/же дем алыш күнгѳ туш келсе, анда которуу күнү 

болуп андан кийинки иш күнү эсептелет; 

-  Банктын ыктыяры менен, күрѳѳ предмети катары келечекте түшүүчү акча 

каражаттарын кредитти жоюу эсебине берүүгѳ. Күрѳѳ катары келечекте түшүүчү акча 

каражаттарын кабыл алуу тартиби  түшкѳн жана/же Күрѳѳ кармоочуда ачылган Күрѳѳ 

коюучунун эсебинде болгон акча каражаттарын резервдѳѳ аркылуу ар ай сайын, Жоюу 

графигине ылайык ар айлык взностун ѳлчѳмүндѳ  жүргүзүлѳт; 

 



- Банктын Ѳнөктөшүнөн узартып төлөөгө сатып алынган товарды күрөөнүн предмети 

катары банктын ыктыяры боюнча берүүгө; 

- келишим боюнча талартар укугуна жол бергенге макулдук (№6 тиркеме); 

- онлайн овердрафтар боюнча банк тарабынан лимитти автоматтык төмөндөтүү 

жүргүзүүгө; 

- овердрафтын лимитине кирүүнү жабууга; 

- онлайн овердрафттар боюнча төмөндөбөс лимиттин мөөнөттөрүн Банк тарабынан 

автоматтык узартуу жүргүзүүгө; 

- кредиттик өнүмдөр жана ал боюнча пайыздар боюнча карыздарды жоюуга 

акцептисиз тартипте кардардын/зайымчынын кандай болбосун банктык эсептеринен акча 

каражаттарын эсептен чыгарууга; 

- кредиттик өнүмдөр боюнча мөөнөттүн өтүп кетишине жол бербөө максатында 

кардардын/зайымчынын эмгек акыны алган ар айлык датасына жана башка түшүүлөргө 

жараша кредиттик өнүмдү ай сайын жоюуну башка датага Банк тарабынан белгилөөгө. 

4. Карталык эсепке которуу жана/же өнөктөштүн эсебине которуу, же «MBank» 

кызмат көрсөтүүсүнүн жардамы менен аралыктан которуу жолу менен кредиттерди 

тариздөө шарттары, накталай эмес/накталай формада берүү жана жоюу. 

 

4.1. Карталык эсепке чегерүү жана/же өнөктөштүн эсебине которуу жолу менен, 

же кызмат көрсөтүү аркылуу, кредиттерди накталай эмес/накталай формада 

тариздөө, берүү жана тындыруу же алыстан MBank кызмат аркылуу. 

4.1.1. Кредиттик каржаттарды кардардын/зайымчынын банкта ачылган колдонуудагы 

карталык эсебине которуу жолу менен аралыктан берилет. 

4.1.2. Кредиттин минималдык суммасы 5000 (Беш миӊ) сом; 

4.1.3. Кредиттин максималдык суммасы - «MBank» кызмат көрсөтүүсү аркылуу 

кредиттик өнүмдү алууга кардар/зайымчы жиберген арызда белгиленген суммдан көп эмес; 

4.1.4. Комиссия – Банктын кредиттик өнүмү боюнча бекиткен тарифине ылайык; 

4.1.5. Кредитти колдонгондугу үчүн пайыз жылдык – 29,99 % (Пайыздык чен 

акциянын мезгилинде дал келбеши мүмкүн, ал эми максималдуу пайыздык чен жылдык 

29,99 % ашпашы керек). 

4.1.6. Сатуудан салыктын коюмун өзгөртүү кардар/зайымчы төлөөчү салыктын 

суммасынын тиешелүү өзгөрүүсү кирген мөөнөттөн баштап Кыргыз Республикасынын 

мыйзамына ылайык, кредит боюнча коюмдун пайызын өзгөртүүгө алып келет, бул ушул 

келишимге кошумча макулдашууга кол коюуну талап кылбайт.  

4.1.7. Кредиттин мөөнөтү 3 (уч) ай, бирок 36 (отуз алты) айдан ашык эмес. 

4.1.8. Төлөөнүн тиби: аннуитеттик төлөм. 

4.1.9. Кредит боюнча взносторду жоюу кардардын/зайымчынын эсебине кредит 

которулган иш жүзүндөгү датадан кийинки айдагы датадан баштап, ар ай сайын 

жүргүзүлөт. 

4.1.10. Пайыздарды кошуп эсептөө тартиби – кредит боюнча пайыздарды Банк 

тарабынан кошо эсептөө кардардын/зайымчынын ссудалык эсебинен акчаны иш жүзүндө 

чыгарган датадан баштап ар ай сайын жүргүзүлөт жана кредитти колдонгон күндүн иш 

жүзүндөгү санынан жана 360 күнгө барабар бир жылдагы күндүн санынан улам эсептелет. 

Негизги карыздын суммасын кайтарып берүү мөөнөтү өтүп кеткендиги үчүн Банк 

тарабынан пайыздарды кошуп эсептөө кредиттин негизги карызы боюнча карыз пайда 

болгон күндөн башталат жана негизги карыз боюнча мөөнөтү өткөн күндүн иш жүзүндөгү 

санынан жана 360 күнгө барабар бир жылдагы күндөрдүн санынан улам эсептелет, негизги 

карыз боюнча карызды толук жойгонго чейин айдагы сандардын күнү боюнча ар бир 

календардык ай бою негизги карыз боюнча мөөнөтү өткөн суммага жүргүзүлөт.  

4.1.11. Негизги сумманы жана пайыздарды мѳѳнѳтүнѳн ѳткѳргѳндүгү үчүн, негизги 

карыздын мѳѳнѳтү ѳткѳн суммасынан жана мѳѳнѳтү ѳткѳн ар бир күн үчүн пайыздан 

кредиттик ѳнүм боюнча пайыздык коюмдун ѳлчѳмүндѳ туум кошуп эсептелет. Бүткүл 

мѳѳнѳт бою кошуп эсептелген туумдун ѳлчѳмү берилген кредиттик ѳнүмдүн суммасынан 

20%дан (жыйырма) ашпашы керек. 



4.1.12. Кредиттин максаты- Банктын кредиттик саясатына каршы келбеген керектөөчү 

максаттарга.  

4.1.13.  Камсыз кылуу – Банктын ыктыярына жараша, кредит камсыздоочусуз же 

келечекте түшүүчү акча каражаттарын күрөөгө коюу менен берилиши мүмкүн (№4 

тиркеме). Келечекте түшүүчү акча каражаттарын күрөөгө койгондо Күрөө кармоочуда 

ачылган Күрөө берүүчүнүн эсебиндеги ача каражаттар же келечекте түшүүчү акча 

каражаттары күрөөнүн предмети болуп эсепелинет. Келечекте түшүүчү акча каражаттарын 

кабыл алуунун тартиби түшүүчү жана/же Күрөө коюучунун эсебинде болгон акча 

каражаттарын резервдөө жолу менен, Жоюу графигине ылайык ар айлык взнос өлчөмүндө 

жүргүзүлөт.  

4.1.14. Келишимдин шарттарын өзгөрткөндүгү үчүн кардар/зайымчы Банктын 

колдонуудагы тарифтерине ылайык комиссия төлөйт.  

 

4.2. Карта эсебине салуу жолу менен берилүүчү кредиттер 

4.2.1. Кардардын/зайымчынын Банкта ачылган картасына которуу жолу менен 

накталай эмес/накталай формада берилет. 

4.2.2. Кредиттин минималдык суммасы – 5000 (Беш миң) сом; 

4.2.3. Кредиттин максималдык суммасы –  кардар/зайымчы жиберген кредиттик 

ѳнүмдү алууга арызында/макулдугунда белгиленген суммадан ашык эмес; 

4.2.4. Комиссиялар – Банктын кредиттик ѳнүмү боюнча бекитилген тарифине ылайык. 

4.2.5. Кредитти колдонгону үчүн пайыз – Банктын кредиттик ѳнүмдѳр боюнча 

бекитилген пайыздык коюмларына ылайык. 

4.2.6. Сатуудан салыктын коюмун ѳзгѳртүү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына 

ылайык, кардар/зайымчы тарабынан тѳлѳнгѳн салыктын суммасынын тиешелүү 

ѳзгѳрүүлѳрү кирген мѳѳнѳттѳн баштап кредит боюнча пайыздык коюмду ѳзгѳртүүгѳ алып 

келет, бул ушул Келишимге кошумча макулдашууга кол коюуну талап кылбайт.  

4.2.7. Кредиттин мѳѳнѳтү -  3 (уч) айдан баштап, бирок 36 (отуз алты) айдан ашык 

эмес. 

4.2.8. Тѳлѳѳнүн тиби: аннуитеттик тѳлѳм. 

4.2.9. Кредит боюнча взносторду жоюу кредитти кардардын/зайымчынын эсебине 

которуунун иш жүзүндѳгү датасынан кийинки айдын датасынан баштап, ар ай сайын 

жүргүзүлѳт. 

4.2.10. Пайыздарды кошуп эсептөө тартиби – кредит боюнча пайыздарды Банк 

тарабынан кошо эсептөө кардардын/зайымчынын ссудалык эсебинен акчаны иш жүзүндө 

чыгарган датадан баштап ар ай сайын жүргүзүлөт жана кредитти колдонгон күндүн иш 

жүзүндөгү санынан жана 360 күнгө барабар бир жылдагы күндүн санынан улам эсептелет. 

Негизги карыздын суммасын кайтарып берүү мөөнөтү өтүп кеткендиги үчүн Банк 

тарабынан пайыздарды кошуп эсептөө кредиттин негизги карызы боюнча карыз пайда 

болгон күндөн башталат жана негизги карыз боюнча мөөнөтү өткөн күндүн иш жүзүндөгү 

санынан жана 360 күнгө барабар бир жылдагы күндөрдүн санынан улам эсептелет, негизги 

карыз боюнча карызды толук жойгонго чейин айдагы сандардын күнү боюнча ар бир 

календардык ай бою негизги карыз боюнча мөөнөтү өткөн суммага жүргүзүлөт.  

4.2.11. Негизги сумманы жана пайыздарды мѳѳнѳтүнѳн ѳткѳргѳндүгү үчүн, негизги 

карыздын мѳѳнѳтү ѳткѳн суммасынан жана мѳѳнѳтү ѳткѳн ар бир күн үчүн пайыздан 

кредиттик ѳнүм боюнча пайыздык коюмдун ѳлчѳмүндѳ туум кошуп эсептелет. Бүткүл 

мѳѳнѳт бою кошуп эсептелген туумдун ѳлчѳмү берилген кредиттик ѳнүмдүн суммасынан 

20%дан (жыйырма) ашпашы керек.  

4.2.12. Кредиттин максаты – Банктын кредиттик саясатына каршы келбеген керектѳѳ, 

коммерциялык жана агро максаттары. 

4.2.13. Камсыз кылуу – Банктын ыктыярына жараша, кредит камсыздоочусуз же 

келечекте түшүүчү акча каражаттарын күрөөгө коюу менен берилиши мүмкүн (№4 

тиркеме). Келечекте түшүүчү акча каражаттарын күрөөгө койгондо Күрөө кармоочуда 

ачылган Күрөө берүүчүнүн эсебиндеги ача каражаттар же келечекте түшүүчү акча 

каражаттары күрөөнүн предмети болуп эсепелинет. Келечекте түшүүчү акча каражаттарын 



кабыл алуунун тартиби түшүүчү жана/же Күрөө коюучунун эсебинде болгон акча 

каражаттарын резервдөө жолу менен, Жоюу графигине ылайык ар айлык взнос өлчөмүндө 

жүргүзүлөт.  

4.2.14. Келишимдин шарттарын өзгөрткөндүгү үчүн кардар/зайымчы Банктын 

колдонуудагы тарифтерине ылайык комиссия төлөйт.  

 

4.3. Онлайн/ Эмгек акы овердрафт: 

4.3.1.Кардардын/зайымчынын Банкта ачылган колдонуудагы карта эсебинин онлайн 

овердрафтысынын лимитин ачуу/көбөйтүү жолу менен берилет.  

4.3.2. Онлайн овердрафтын минималдык суммасы – 3000 (үч миӊ) сом. 

4.3.3. Онлайн овердрафтынын максималдык суммасы - «MBank» кызмат көрсөтүүсү 

аркылуу онлайн овердрафтыны алууга кардар/зайымчы жиберген арызда белгиленген 

суммадан ашык эмес; 

4.3.4. Комиссиялар – Банктын кредиттик өнүмү боюнча екиткен тарифтерине ылайык; 

4.3.5. Онлайн овердрафтыны колдонууга пайыз – жылдык 29,99 % (Пайыздык чен 

акциянын мезгилинде дал келбеши мүмкүн, ал эми максималдуу пайыздык чен жылдык 

29,99 % ашпашы керек). 

4.3.6. Сатуудан салыктын ставкасын өзгөртүү Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарына ылайык, кардар/зайымчы төлөгөн салыктын суммасына тиешелүү өзгөртүү 

киргизилген мөөнөттөн баштап онлайн овердрафт боюнча пайыздык ставканы өзгөртүүгө 

алып келет, бул ушул Келишимге кошумча макулдукка кол коюну талап кылбайт.  

4.3.7. Овердрафтынын мөөнөтү - Банктын ыктыяры менен, төмөндөбөс лимитти 

автоматтык узартуу мүмкүнчүлүгү аркылуу кардардын/зайымчынын арызында 

белгиленген мөөнөткө ылайык; 

4.3.8. Овердрафтынын негизги суммасын жоюу- овердрафты жоюу 

кардардын/зайымчынын карталык эсебине түшүүлөрдүн эсебинен акцептисиз тартипте 

автоматтык түрдө жүргүзүлөт. Овердрафт жаӊыртылуучу болуп саналат. Кардар/зайымчы 

онлайн овердрафты эркин жоюунун жана жол берилген лимиттин чегинде кайра колдоно 

алат; 

4.3.9. Овердрафт боюнча пайыздарды жоюу – онлайн овердрафт боюнча пайыздык 

төлөмдөрдү жоюу кардардын/зайымчынын кезектеги эсебине түшүүнүн эсебинен 

автоматтык түрдө, бирок айына бир жолудан кем эмес, акцептисиз тартипте жүргүзүлөт.  

4.3.10. Овердрафт боюнча Банк тарабынан пайыздарды кошуп эсептөө овердрафты 

иш жүзүндөгү колдонуу күндүн санына жараша кардарга/зайымчыга овердрафт берилген 

мөөнөттөн баштап ар күн сайын жана бир жылдагы күндөрдүн иш жүзүндөгү санына 

жараша жүргүзүлөт; 

4.3.11. Негизги сумманы жанапайыздарды мөөнөтүнөн өткөргөндүгү үчүн негизги 

сумманын мөөнөтү өткөн суммадан жана ар бир мөөнөтү өткөн күн үчүн пайыздан, 

кредиттик өнүм боюнча пайыздык өлчөмдөгү туум кошуп эсепелинет. Бүткүл мөөнөт 

боюнча кошуп эсептелген туумдун өлчөмү берилген овердрафтын суммасынан 20%дан 

(жыйырма пайыздан) ашпашы керек.   

4.3.12 Онлайн/Эмгек акы овердрафтын максаты – Банктын кредиттик саясатына 

каршы келбеген керектөөчү максаттар; 

4.3.13. Келишимдин шарттарын өзгөрткөндүгү үчүн кардар/зайымчы Банктын 

колдонуудагы тарифтерине ылайык комиссия төлөйт; 

4.3.14. Акча каражаттары кардарга/зайымчыга Банкта ачылган карта эсебинин 

кредиттик лимитин ачуу/көбөйтүү жолу менен берилет. 

 

4.4. Бөлүп төлөө: 

4.4.1. Товарды/кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу үчүн Зайымчыга чегерилген акча 

каражаттарын Бөлүп төлөө насыя продуктысы боюнча Банктын Өнөктөшү болуп саналган 

жөнөтүүчүнүн банктык эсебине которуу жолу менен берилет. 

4.4.2. Бөлүп төлөө насыя продуктусунун алкагында берилүүчү кредиттин 

минималдык суммасы 5000 (беш миӊ) сом; 



4.4.3. Бөлүп төлөө насыя продуктусунун алкагында берилүүчү кредиттин 

максималдык суммасы – кредиттик өнүмдү алууга кардар/зайымчы жиберген арызда 

белгиленген суммадан ашык эмес; 

4.4.4. Комиссиялар Банктын кредиттик өнүм боюнча бекиткен тарифине ылайык 
Бөлүп төлөө насыялык продукт боюнча; 

4.4.5. Пайыздык чен 0,00 (нөл) % жылдык. Зайымчы төлөө графигинин шарттарын 

бузган учурда карыздын мөөнөтү өткөн суммасына мөөнөтү өтүп кеткен карыз толук 

төлөнгөнгө чейин жылдык 30 (отуз) % өлчөмүндө пайыздык чен белгиленет жана 

чегерилет. Кечиккен күндөрдүн чыныгы санына жана жылдын 360 күнүнө барабар 

күндөрдүн санына жараша эсептелет. 

4.4.6. Сатуудан салыктын ставкасын өзгөртүү Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарына ыйлайык, кардар/зайымчы төлөгөн салыктын суммасына тиешелүү 

өзгөртүү киргизилген мөөнөттөн баштап кредит боюнча пайыздык ставканы өзгөртүүгө 

алып келет, бул ушул келишимге кошумча макулдукка кол коюну талап кылбайт; 

4.4.7. Кредиттин мөөнөтү- 3 (үч) айдан баштап, бирок 24 (жыйырма төрт) айдан ашык 

эмес; 

4.4.8. Төлөмдүн тиби: бирдей сумма менен ар ай сайын; 

4.4.9. Кредит боюча взносторду жоюу Банктын Өнөктөшүнүн эсебине кредит иш 

жүзүндө которулган датадан Зайымчы товар/кызмат сатып алууга каражат, кийинки айдын 

датасынан башталып ар ай сайын жүргүзүлөт; 

4.4.10. Зайымчы тарабынан кредиттин суммасы Бөлүп төлөө насыялык продукт 

боюнча мөөнөтү өткөрүлүп жиберилишинде жана/же   Төлөмдөр графиги менен аныкталган 

мөөнөттөрдө кайтарылбаган учурда ар бир кечиккен күн үчүн мөөнөтү өткөн карыз толугу 

менен төлөнгөнгө чейин кечиктирилген суммасынан 30 (Отуз) % жылдык өлчөмдө туум 

чегерилип эсептелинет. Муну менен бирге Бөлүп төлөө насыялык продукт боюнча 

кредиттин бардык колдонулуу мезгили үчүн кошулуп эсептелген туум өлчөмү берилген 

кредит суммасынан 20% (Жыйырма пайыздан) жогору болбошу керек.     

4.4.11. Бөлүп төлөө насыялык продукт боюнча акча каражаттары төмөнкү максаттарга 

берилет: Банктын Өнөктөштөрү тарабынан берилген товарларды сатып алуу/кызмат 

көрсөтүүлөрдү төлөө. 

4.4.12. Камсыз кылуу- Банктын ыктыяры менен, Бөлүп төлөө насыя продуктусу 

боюнча акча каражаттары кредит камсыздоосуз же банктын Өнөктөшүнөн сатып алынган 

товарды күрөөгө коюу аркылуу берилиши мүмкүн (5- тиркеме); 4.4.13. Келишимдин 

шарттарын өзгөртүү үчүн кардар/зайымчы комиссияны банктын колдонуудагы 

тарифтерине ылайык төлөйт; 

4.4.14. Эгерде кардар/зайымчы кандайдыр-бир себептер менен, Өнөктөшү менен 

макулдашуу боюнча, сатып алынган товарды кайтарып берүүнү же ушул Келишимдин 

эсебинен төлөнгөн кызмат көрсөтүүнү алуу жөнүндө түзүлгөн келишимди бузууну 

ниеттенип жатса, кардар/зайымчы ушул ниети тууралуу дароо Банкка билдирүүгө 

милдеттенет.  

4.5. Кардар/зайымчы келишим менен таанышкандан жана ырастоо аркылуу 

шарттарды кабыл алгандан, же Банк тарабынан белгиленген башка аракеттерди жасагандан 

кийин, бул келишим Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына шайкеш 

келген электрондук кол тамганы колдонуу менен түзүлдү деп эсептелинет; 

4.6.  Кредттик өнүмдөрдү тариздөө электрондук кол тамганы колдонуу аркылуу 

электрондук формада гана жүзөгө ашырылат.  

4.7. Төлөм картасынын (PAN карталар, CVV/ CVC код жана картадагы башка 

маалыматтар) реквизиттери кардар/зайымчы тарабынан гана колдонулат. Төлөм 

картасынын реквизиттерин, аны менен бирге «MBank» кызмат көрсөтүүсүнөн логинди 

жана PIN кодду (электрондук кол тамга) үчүнчү жактарга берүүгө жол берилбейт. Төлөм 

картасынын реквизиттерин, «MBank» кызмат көрсөтүүсүнүн логинин жана PIN кодун 

(электрондук кол тамганы) колдонгондугу үчүн жоопкерчиликти кардар/зайымчы өз 

алдынча тартат.  



4.8. Төлөм картасы жоголгондугу же төлөм картасын мыйзамсыз колдонгондугу, 

«MBank» кызмат көрсөтүүсүнөн логиндин жана PIN коддун (электрондук кол тамганын) 

жоголгондугу/өткөрүп берилгени билинген учурда, ошондой эле, эгер кардар/зайымчы 

ушундай жагдайлардын пайда болуу мүмкүнчүлүгүнө шектенсе, кардар/зайымчы Банктын 

жакынкы бөлүмүндө же Банктын контакт-борбору аркылуу «MBank» төлөм 

картасын/кызмат көрсөтүүсүн тез арада блоктогонго милдеттүү.  

Банктын контакт-борборлорунун телефондорунун номерлери: 

0312 61 33 33 

0556 61 33 33 

0770 33 33 69 

0701 33 33 69.  

4.9. Келишимдин шарттарын аткарбагандыгынын же талаптагыдай эмес 

аткаргандыгынын натыйжасында кардар/зайымчы тарабынан Банкка келтирилген зыян 

кардар/зайымчы тарабынан толук көлөмдө сөзсүз ордун толтуруп берүүгө жатат. 

4.10. Төлөм картасынын жоголгон реквизиттерин пайдалануу менен үчүнчү жактар 

операция жүргүзгөн учурда кардар/зайымчы ал төлөм картасынын реквизиттерин 

жоготкондугу үчүн Банкка билдирген мөөнөткө чейин өз алдынча жоопкерчилик тартат.  

4.11. Төлөм картасынын реквизиттерин жоготкондугу жөнүндө 

кардардан/зайымчыдан Банк билдирме алган учурга чейин ушул келишимдин 5-бөлүгүндө 

каралган тартипте Банк эсептен акча каражаттарын чыгарып алат.  

4.12. Жоюуга жаткан сумма толук эмес төлөнгөн учурда, төлөнгөн бөлүгү КР 

мыйзамдарына ылайык төлөмдөрдүн кезектүүлүгү менен бөлүштүрүлөт.  

4.13. Кредиттик өнүмдү тариздөөдө жана алууда 3-D Secure колдонулат, ал кедиттик 

өнүмдөр үчүн коопсуздуктун кошумча деӊгээли катары колдонулат. 

Кардардан/зайымчыдан «MBank» кызмат көрсөтүүсүнө кошулган мобилдик телефондун 

номерине жиберилген SMS билдирүү түрүндө Банк тарабынан банктык ар бир операцияга 

берилген ырастоо кодун жазуу талап кылынат.   

4.14. Банк картасын колдонуу менен жеке жактын талап кылганга чейин карталык 

эсептин мурда түзүлгөн келишиминде же банктын www.cbk.kg сайтында жайгашкан, жеке 

жактын талап кылганга чейин карта эсебинин келишимин түзүүгө кабыл алынган 

келишимге ылайык төлөм картасын колдонуунун баардык шарттары өзгөрүүсүз кала берет.  

 

5. Банктын укуктары жана милдеттери 

 

5.1. Банк укуктуу: 

5.1.1. Кредиттик өнүмдү берүүдө кардардан/зайымчыдан баш тартууга жана алынган 

чечимдин себеби жөнүндө маалымат бербегенге; 

5.1.2. Кредиттик өнүм берүү жөнүндө Банк тарабынан оӊ чечим кабыл алынган 

учурда, арызда белгиленген же кредиттик өнүм алууга кардар/зайымчы жиберген, банктын 

бөлүмүндө/ Банктын Өнөктөшүнүн соода жайында же «MBank» кызмат көрсөтүүсү аркылу 

кол коюлган арызда белгиленген акча каражатынын суммасын ашык эмес, 

кардарга/зайымчыга билдирбестен кредиттик өнүмдү которуу.  

  
5.1.3. Өзүнүн ыктыяры боюнча, кредит боюнча камсыздоо катары келечекте 

түшүүчү же Күрөө кармоочуда ачылган Күрөө берүүчүнүн эсебинде болгон акча 

каржаттарын же Банктын Өнөктөшүндө узартып төлөөгө сатып алынган товарды кабыл 

алууга. 

5.1.3.1.  Күрөө кармоочунун ушул Келишимдин иштеп турган мөөнөтүнө Күрөө 

берүүчү тарабынан тескемени чектөө укугу менен, Күрөө коючунун эсебине түшүүчү күрөө 

предметин которууну талап кылуу;  
5.1.3.2. Күрөө кармоочунун ички эрежелери менен белгиленген тартипте жана 

мөөнөттө Күрөө Предметинин суммасынан эсептен Кредиттик келишим боюнча Күрөө 



кармоочунун кезектеги карыздарын жоюунун эсебине акча каражаттарын акцептисиз 

алууну жүзөгө ашыруу;  

5.1.4. Берилүүчү кредиттик өнүмдүн эсебинен бир тараптуу тартипте жана өзүнүн 

ыктыяры менен алардын аткаруу мөөнөтүнө карабай, Банкта кардардын/зайымчынын 

кезектеги кредиттерин кайра финансылоону жүргүзүү;  

5.1.5. Кредиттик бүтүмдүн катышуучулары боюнча алынган маалыматты ушул 

Келишимде белгиленген максатта гана колдонуу; 

5.1.6. Келишимге жана (же) тарифке бир тараптуу тартипте өзгөртүүлөрдү жана 

толуктоолорду киргизүү. Келишимди жана (же) тарифти бузуу жөнүндө 

кардарга/зайымчыга билдирүү өзгөртүүлөрдү/келишимдин жана (же) тарифтин жаӊы 

редакциясын аракетке киргизүү датасына чейин 10 (он) күндөн кеч эмес убакытта 

Келишимдин жана (же) тарифтин текстин Бактын www.cbk.kg сайтында жайгаштыруу 

аркылуу Банк тарабынан жүргүзүлөт. Келишимдин жана (же) тарифтин кандай болбосун 

өзгөртүүлүүсү алар ишке кирген датадан баштап тараптар үчүн милдеттүү болуп калат.   

5.1.7. Кардар/зайымчы Келишим боюнча өз милдеттерин талаптагыдай эмес аткарган 

учурда, Банк анын банктык бардык эсептеринен акча каражаттарын бир тараптуу 

акцептисиз тартипте эсептен чыгаруу жолу менен Кыргыз Республикасынын Граждандык 

кодексинде каралган өз укуктарын ишке ашырганга жана ал тууралуу кандай болбосун 

маалыматты ага ыӊгайлуу ыкма менен, зайымдык каражаттарды кайтарып алууну камсыз 

кылуу максатында маалыматты ЖМКларда жайгаштырууну кошо, үчүнчү жактарга 

бергенге укуктуу; 

5.1.8. Ушул Келишимдин талаптарын бузган учурда кредиттик өнүм боюнча карыз 

толук көлөмдө жоюуга жатат жана карыздын суммасы кардардын/зайымчынын бардык 

эсептеринен акцептисиз тартипте Банк тарабынан кармалышы жана (же) өндүрүп алууну 

күрөөнүн предметине айландырууга мүмкүн.   

5.2. Банк милдеттүү: 

5.2.1. Ушул келишимдин 3.2. пунктунда каралган жагдайлар келгенде, акча 

каражаттарын Банкта ачылган эсепке которуу жолу менен кредиттик өнүмдү берүүнү 

жүзөгө ашырууга; 

5.2.2. Колдонуудагы ишкер жүгүртүүдө мындай түрдөгү маалыматты коргоо үчүн 

колдонулган тартипке ылайык кардардын/зайымчынын жеке маалыматтарынын 

купуялуулугун коргоо үчүн; 

5.2.3. Келишимди жана (же) тарифтерди 5.1.6. пунктуна ылайык өзгөртүү жөнүндө 

кардарга/зайымчыга билдирүү. 

5.2.4. Кардардын/зайымчынын жеке маалыматтарын үчүнчү жактардын бейукук же 

капыс кирүүсүнөн, жок кылуусунан, өзгөртүүсүнөн, блоктоосунан, көчүрүп алуусунан, 

жайылтуусунан, ошондой эле башка бейукук аракттерден коргоо үчүн керектүү 

уюштуруучулук жана теникалык чараларды кабыл алууга; 

5.2.5. Кардардын/зайымчынын өтүнмөсү боюнча анын кредит алгандыгы/бул кредит 

боюнча зайымчынын кредиттик тартипти сактагандыгы кардардын/зайымчынын эсеби 

жөнүндөгү маалыматты берүүгө. 

 

6. Кардардын/зайымчынын укуктары жана милдеттери 

6.1. Кардар/зайымчы укуктуу:  

6.1.1. Бул аракети менен кардардын/зайымчынын аракетке жөндөмдүүлүгү 

чектелбегендигин, камкордукта, көзөмөлдүктө, ошондой эле патронажда турбагандыгын, 

ден соолугунун абалы боюнча өз укуктарын өз алдынча жүзөгө ашыра жана коргой ала 

тургандыгын жана милдеттенмелерди аткараарын, түзүлүп жаткан келишимдердин 

маӊызын жана аны түзүүнүн жагдайын түшүнүүгө тоскоолдук жаратуучу оорулар менен 

оорубагандыгын ырастоо аркылуу, 3.2. пунктуда каралган ыкмалар менен Банк менен 

келишим түзүүгө; 

6.1.2. Келишим менен каралган жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында 

тыюу салынбаган кандай болбосун операцияларды жасоого; 
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6.1.3.Банктын бөлүмдөрүнүн бирине жазуу түрүндөгү арызды берүү менен же 

Банктын расмий www.cbk.kg  сайтында жайгашкан электрондук өтүнмөнү толтуруу жолу 

менен   кандай болбосун убакта кредиттик өнүмдү мөөнөтүнөн мурда толук/жарым 

жартылай жоюуну жүргүзүүгө: 

6.1.3.1 Оффлайн жана онлайн кредиттер боюнча Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарынын талаптарына ылайык кандайдыр бир комиссиялык төлөмдөрдү, айыптык 

санкцияларды жана башка төлөмдөрдү албастан, кредитти (лизингди) каалаган убакта 

толугу менен же бөлүп төлөө аркылуу мөөнөтүнөн мурда төлөөгө.  

6.2. Кардар/зайымчы милдеттүү; 

6.2.1. Келишимдин жана тарифтердин шарттары менен өз учурунда жана толук 

көлөмдө таанышууга жана анын шарттарын сактоого; 

6.2.2. «MBank» кызмат көрсөтүүсүн колдонуу үчүн керектүү жеке маалыматтары 

жөнүндө маалымат бергенге. Өзгөргөн учурда жеке маалыматтары жөнүндө берилген 

маалыматтарды 3 (үч) жумушчу күндүн ичинде жаӊылоого, толуктоого; 

6.2.3. Банк тарабынан келишимге жана (же) тарифтерге киргизилген өзгөрүүлөрдү өз 

алдынча көзөмөлдөөгө; 

6.2.4. Кардардан/зайымчыдан төлөм карталарынын реквизиттерин жоготкондугу 

жөнүндө билдирүүнү Банк алган учурга чейин жүргүзүлгөн баардык операциялар үчүн 

жоопкерчилик тартууга; 

6.2.5. Төлөм картасынын реквизиттерин жоготуунун алдын алуу үчүн баардык 

мүмкүн болгон чараларды кабыл алууга, төлөм картасынын реквизиттерин үчүнчү 

жактардын мыйзамсыз колдонушуна жол бербөөгө, аны менен бирге Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарында белгиленген учурларды кошпогондо, төлөм 

картасынын реквизиттерин үчүнчү жактарга жарыя кылбаганга; 

6.2.6. Ушул келишимдин шарттарын жана өз милдеттенмелерин аткарылышын толук 

көлөмдө камсыз кылууга жана кредиттик өнүмдөр боюнча ар айлык взносторду өз учурунда 

жоюуга; 

6.2.7. Жашап турган, катталган дарегинин, телефон номеринин жана бардык 

байланыш маалыматтарынын өзгөргөндүгү жөнүндө банкка билдирүүгө; 

6.2.8. Маалыматтарды маалымат дубалдарында жана банктын www.cbk.kg  сайтында 

мындай өзгөртүүлөр күчүнө киргенге чейин  банктык 10 күндөн кем эмес мөөнөттө 

кардарга/зайымчыга бул тууралуу билдирүү менен, Банк эрежелерин жана тарифтерди бир 

тараптуу тартипте өзгөртүүгө же толуктоого укуктуулугуна кардар/зайымчы ушуну менен 

маалымат алган жана ага макул; 

6.2.9. Банктын биринчи талабы боюнча өзү жөнүндө жана жарыш кредит/же 

кредиттин ордун басуучуларды алгандыгы/башка финансылык-кредиттик уюмдар алдында 

жоюлбаган карызынын болгондугу жөнүндө үй бүлө мүчөлөрү тууралуу маалымат берүүгө;    

 

7. Маалыматтарды иштеп чыгууга кардардын/зайымчынын макулдугу: 

7.1. Ушул келишимдин акцептисинин негизинде кардар/зайымчы жеке 

маалыматтарын банк иштеп чыгышына макулдугун берет (анын атынан жана/же кандай 

болбосун үчүнчү жактардан, анын ичинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын 

талаптарына ылайык иштеген Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунан жана 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынан алууну 

кошкондо); 

7.2. Бул Макулдашуу ушул келишимдин, ошондой эле кардардын/зайымчынын/күрөө 

коюучунун жана Банктын ортосунда түзүлгөн башка келишимдердин талаптарын, 

шарттарын аткаруу максатында гана, жана ушул келишим жана келишимдер боюнча Банк 

өз функцияларын жүзөгө ашыруу үчүн кардар/зайымчы тарабынан берилет, макулдук 

төмөнкү маалыматтарга жайылтылат: фамилиясы, аты, атасынын аты, туулган жылы, айы, 

күнү жана орду, дареги, телефондун номери жана банкка кандай болбосун конкреттүү 

убакытта жеткиликтүү, же белгилүү башка маалымат (мындан ары жеке маалыматтар); 

7.3. Ушул макулдашуу Бул келишим жана Банк менен түзүлгөн Келишимдер боюнча 

кардар/зайымчынын өз милдеттерин толук аткарганга чейин, ошондой эле ушул 
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Келишимдин жана келишимдердин аракети токтогон датадан баштап 5 (беш) жыл бою 

иштеп турат. Аны чакыртып алуу жөнүндө маалымат жок болсо, аракеттин белгиленген 

мөөнөтү өткөндөн кийин макулдук ар бир кийинки беш жылга узартылган деп эсептелет. 

Ушул Келишим же Банк менен түзүлгөн башка Келишимдер боюнча карыз толук жоюлуп 

бүткөндөн кийин гана, Банкка тиешелүү билдирүүнү жиберүү аркылуу, Макулдук 

кардар/зайымчы тарабынан мөөнөтүнөн мурда чакыртып алынышы мүмүн. 

7.4. Акцептинин негизинде, кардардын/зайымчынын ушул Келишимди аткаруу 

максаттары үчүн керектүү же каалаган жеке маалыматтарына карата кандай болбосун 

аракеттерди жүзөгө ашырууга жана Банк тарабынан  креттик өнүмдөрдү тейлөө боюнча 

функцияларды ашырууга жана карыздарды топтоого, ошондой эле Банк тарабынан жана/же 

анын өнөктөштөрү тарабынан жаӊы өнүмдөрдү жана кызмат көрсөтүүлөрдү: анын Жеке 

маалыматтарын топтоону, системдештирүүнү, чогултууну, сактоону, тактоону 

(жаӊылоону, өзгүртүүнү), пайдаланууну, жайылтууну (анын ичинде өткөрүп берүүнү) 

накталай эмес кылууну, блоктоону, жок кылууну, трансчек аралык өткөрүп берүүнү, 

ошондой эле «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 

Мыйзамынын жоболорун эске алуу менен анын Жеке маалыматтары менен кандай 

болбосун аракеттерди ашырууну кошо, чектебестен иштеп чыгууга  Банкка өз макулдугун 

берет.  

7.5. Кардардын/зайымчынын Жеке маалыматтарын иштеп чыгуу Жеке 

маалыматтарды иштеп чыгуунун төмөнкү негизги ыкмаларын колдонуу менен (бирок, алар 

менен чектелбестен) Банк тарабынан жүзөгө ашырылат: сактоо, электрондук алып 

жүрүүчүлөргө жазуу жана аларды сактоо, тизмектерди түзүү, маркирлөө. «Жеке мүнөздөгү 

маалымат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын максаттары үчүн ушуну 

менен кардар/зайымчы ушул макулдашуу кардар/зайымчы тарабынан мындай кандай 

болбосун үчүнчү адамга тиешелүү өзгөрүтүлөрдү эске алуу менен берилген деп 

эсептелерин, жана кандай болбосун мындай үчүнчү жактар ушул макулдашуунун 

негизинде анын Жеке маалыматтарын иштеп чыкканга укуктуулугун тааныйт жана 

ырастайт. 

7.6. Арыз берип жатып, кардар/зайымчы жогоруда баяндалган маалыматтардын 

бардыгы так экендигин ырастайт, ошондой эле кардар/анын жубайы, зайымчы, лизинг 

алуучу, анын жубайынын, күрөө коюучунун/анын жубайынын кепилчилик 

берүүчүсү/гаранты жана башка бардык статустагы адамы катары ал тууралуу 

маалыматтарды «Кредиттик маалыматтарды колдонуучулардын ассоциациясы» ЮЖБга 

алууга жана/же берүүгө доосу жок экендигине макулдугун берет. Кардар/зайымчы ушул 

Арыз-макулдуктун аракетинин мөөнөтү мөөнөтсүз экендиги жана Банк алдындагы бардык 

милдеттенмелеринин (андан кийнки бардык кредиттерине, кепилдиктерге, лизингдерге 

жана каржылоонун башка формаларына/келишимдин укуктук мамилелерге) аркетинин 

мөөнөтүнө жайылары жөнүндө маалымат алган. 

  

8. Тараптардын жоопкерчилиги 
8.1. Келишим боюнча милдеттенмелерин аткарбагандыгы же талаптагыдай эмес 

аткаргандыгы үчүн тараптар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык 

жоопкерчилик алып жүрүшөт. 

8.2. Кардар/зайымчы мобилдик телефонунун номеринини /электрондук почтасынын 

дарегенин, логиндин жана паролдун, ошондой эле кардар/зайымчы «MBank» кызмат 

көрсөтүүсүндө арызда көрсөткөн, жана байланыштын кандай болбосун башка каналдары 

аркылуу көрсөткөн башка маалыматтардын тууралыгына өз алдынча жоопкерчилик алып 

жүрөт. Белгилеген мобилдик телефонунун номери/электрондук почтасынын дареги, логини 

жана паролу туура эмес болгон учурда, жана Банктан көз каранды болбогон себептер менен 

шартталган башка учурларда (билдирүү байланыш түйүнүнүн оператору, интернет 

провайдер тарабынан жиберилбей калса, жеке жактын мобилдик телефонунун 

номери/электрондук почтанын дареги блоктолгон ж.б.) Банк кандайдыр-бир жоопкерчилик 

тартпайт.  



 8.3. Кардар/зайымчы «MBank» кызмат көрсөтүүсүндө белгиленген маалыматтын 

тууралыгы үчүн өз алдынча жоопкерчилик алып жүрөт.  

 8.4. Кардар/зайымчы кандай болбосун зыяндардын же ал операцияларды аткаруунун 

натыйжасында пайда болушу мүмкүн болгон башка терс кесепеттердин тобокелдигин өз 

алдынча алып жүрөт.  

 8.5. Банк жүргүзүлүүчү операциялар жөнүндө Банктын купуя сырынын сакталышына 

жоопкерчиликти алып жүрөт. Операциялар жөнүндөгү маалымат Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте берилет.  

 8.6. Кардарда/зайымчыда, анын ичинде кардар/зайымчы Келишимдин жана (же) 

тарифтердин, жана (же) тарифтерге киргизилген өзгөртүүлөрдүн жана толуктоолордун 

шарттары менен таанышпагандыгына жана (же) өз учурунда эмес таанышкандыгына 

байланыштуу пайда болгон кандай болбосун зыяндар үчүн Банк жоопкерчилик тартпайт. 

 8.7. Аларга: жаратылыш кырсыктары, өрттөр, селдер, массалык баш аламандыктар, 

көтөрүлүшүтөр, аскердик аракеттер кирген Ал жеткис жайгдайлар (форс-мажор)  пайда 

болгон, мыйзам долбоорлорунун, бийлик органдарынын жана башкармалыктардын 

тараптардын бири сөзсүз аткарууга жаткан, бул макулдашууда белгиленген иш түрлөрүнө 

түз же кыйыр тыюу салган, же Тараптардын аӊ-сезимден тышкары башка жагдайларынан 

улам пайда болгон, Тараптар ушул Келишим боюнча өз милдеттенмелерин аткарууга 

тоскоолдук жаратуучу актылар күчүнө кирген учурдарда, Ушул Келишим боюнча 

милдеттенмелерди жарым-жартылай аткаргандыгы же толук аткарбагандыгы үчүн 

тараптар жооркерчиликтен бошотулат.   

 

9. Талаштарды чечүү 

9.1. Кардардын/зыйымчынын жана Бактын ортосундагы мамилелерден келип чыгуучу 

талаштар боюнча доо менен сотко кайрылганга чейин, талапты (талашты ыктыярдуу жөнгө 

салуу жөнүндө жазуу түрүндөгү сунуш) коюу милдеттүү болуп саналат. 

9.2. Талапты кабыл алган күндөн баштап 30 (отуз) календардык күндүн ичинде 

талапты кабыл алуучу, талапты кароонун жыйынтыгы жөнүндө талаптын ээсине жазуу 

түрүндө билдирет. 

9.3. Тараптар макулдукка келбеген учурда, ушул келишимден пайда болгон талаштар, 

пикир келишпестиктер же талаптар, же аларга байланыштуу талаштар Банктын башкы 

кеӊсеси жайгашкан жер боюнча Кыргыз Ресубликасынын сот органдарында чечилет 

(келишимдик сот караштуулугу); 

 

10. Келишимдин иштөө мөөнөтү 

10.1. Келишимдин 3.2. пунктуна ылайык кардар/зайымчы ушул келишимди 

акцептеген мөөнөттөн баштап ушул келишим түзүлдү деп эсептелет жана ушул келишим 

боюнча милдеттенмелер толугу менен аткарылганга чейин иштейт.  

10.2. Бул келишим Банк расмий чакырып алган мөөнөткө чейин иштейт.  Банк 

келишимди расмий чакырып алган учурда, бул тууралуу маалымат банктын сайтына 

жайгаштырылат. 

 

11. Башка шарттар 

11.1. Ушул келишим менен түз каралбаган бардык нерселерде тараптар Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамдарына жетектелет; 

11.2. Банк менен ушул макулдашууну түзүү, ушул макулдашууну аткаруу 

максатында, ошондой эле мыйзам долбоорунун террордук ишти каржылоого жана 

кылмыштык кирешелерди мыйзамдаштырууга (адалдаштырууга) каршы аракеттенүү 

бөлүгүндөгү талаптарын аткаруу максатында, бул келишимди түзүү менен кардар/зайымчы 

өзүнүн эрки менен жана өзүнүн кызыкчылыгында анын жеке маалыматтарын Банк, 

Процессор иштеп чыгышына, тактап айтканда, кардардын/зайымчынын жеке 

маалыматтарына тиешелүү кандай болбосун маалыматтарды топтоого, системдештирүүгө, 

чогултууга, сактоого, тактоого (жаӊылоого, өзгөртүүгө), пайдаланууга, жайылтууга (анын 

ичинде трансчек аралык өткөрүп берүүгө), накталай эмеске айландырууга, блоктоого жана 



жоготууга өз макулдугун берет. Белгиленген аракеттер автоматташтыруу каражаттарын 

колдону менен жүргүзүлүшү мүмүкүн. Банктын жана ушундай үчүнчү жактардын 

ортосунда талаптагыдай түзүлгөн келишим болгондо, кардар/зайымчы ошондой эле, 

келишимдин ушул пункту менен каралган аракеттерди жүзөгө ашыруу максатында анын 

жеке маалыматтарын банка үчүнчү жактарга өткөрүп берүүсүнө макулдугун берет.  

11.3. Кардардын/зайымчынын жеке малыматтарын иштетүүдө банк Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын толук өлчөмдө сактоого милдеттенет; 

11.4. «MBank» тиркемесин колдонуу эрежелери жана анын конфиденциалдуулук 

саясаты менен кардар/зайымчы банктын https://www.cbk.kg/mobile-banking/rates сайтынан 

тааныша алат.  

11.5. Бардык пайда болгон суроолор боюнча кардар/зайымчы 0 (312) 61 33 33 

телефону боюнча күнү түнү иштөөчү Контакт-борборго же Банктын бөлүмдөрүнүн бирине 

кайрыла алат; 

11.6. Ушул келишим кардар/зайымчы ушул келишимди акцептеген мөөнөттөн баштап 

күчүнө кирет.  

11.7. Ушул келишимдин кайсыл бир жобосу жараксыз, мыйзамсыз болуп калса, 

калган жоболордун колдонулушу, төмөндөшү же жокко чыгарылышы мүмкүн эмес. 

 

Муну менен Кардар/зайымчы күн графигинде көрсөтүлгөн саат 16:00дөн кийин төлөм 

жүргүзүүдө кийинки иш күнүндө төлөм жүргүзүлдү деп эсептелээри тууралуу 

маалымдалды. Бул тийиштүү түрдө ушул келишим менен каралган айып санкцияларына 

алып келет. 

Ошондой эле Кардар/зайымчы төмөнкү ыкмалар менен Банкка барбастан кредит боюнча 

төлөмдөрдү жүргүзсө болот экенин маалымдайбыз:   

1) «MBank» тиркемесин колдонуп. 

2) Төлөм терминалдары аркылуу. 

 

 

12. Банктын аталышы, дареги жана банктык реквизиттер  

«КЫРГЫЗСТАН Коммерциялык банкы» ААКы 

Кыргыз Республикасы 

Бишкек ш, Тоголок Молдо көч., 54 а 

 

РНИ: УККН 999 

БИК: 103001 

ИНН 0271219911006 

Тел. 0312 61 33 33 

Email: otzyv@cbk.kg  
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Карта эсебине которуу жана/же Банктын Өнөктөшүнүн эсебине которуу жолу менен, же 

«КЫРГЫЗСТАН Коммерциялык банкы» ААКына MBank кызмат көрсөтүүсүнүн жардамы 

менен накталай эмес/накталай формада берилүүчү кредиттик өнүмдөрдү алууга  

АЧЫК ОФЕРТАНЫН КЕЛИШИМИНЕ 

№1 тиркеме 

 

 

 

Анын жеке маалыматтарын топтоого жана иштеп чыгууга субъектинин  

Арызы (Макулдук/Пикир) 

 
 

1.Жекече маалыматтардын субъектисинин реквизиттери 

1.1 ЖДН  

1.2 Фамилиясы   

1.3 Аты  

1.4 Атасынын аты   

1.5 Туулган датасы  

1.6 Паспорт боюнча дареги  

1.7 Жашаган дареги  

1.8 Паспорттун сериясы жана номери  

1.9 Паспорт берилген дата   

1.10 Паспорт берген орган  

1.11 Телефон номер   

1.12 Электрондук почтанын дареги  

2. Ишенимдүү адамдын реквизиттери (ишеним кат болгондо) 

2.1 ИЖН  

2.2 Фамилиясы   

2.3 Аты  

2.4 Атасынын аты   

2.5 Туулган дата   

2.6 Паспорт боюнча дарек  

2.7 Жашаган дареги  

2.8 Паспорттун сериясы жана номери  

2.9 Паспорт берилген дата   

2.10 Паспорт берген орган  

2.11 Негизинде (Ишеним каттын, мыйзамдын, башка укуктук актынын)  

3. Жеке маалыматтарды иштеп чыгуучунун реквизиттери 

3.1 ИЖН   

3.2 БИК (коммерциялык банктар үчүн)  

3.2 Аталышы  

3.3 Дареги    

3.4 Кызматкердин А.А.А.  



3.5 Кызматкердин кызмат орду  

4. Жеке мүнөздөгү маалымат (бирөөнү танда)   

4.1 Эмгек акы төлөө фондун көрсөтүү менен жекече камсыздандыруу эсебинен маалымат Ооба  Жок  

4.2 Пенсиянын өлчөмүн көрсөтүү менен пенсиялык иштен маалымат  Ооба Жок 

5. Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу 

5.1 Макулдашуу башталган дата (кол койгон дата)  

5.2 Макулдашуу өткөн дата (акыркы дата)  

5.3 Орду (калктуу конуш, дареги)  

Макулдашууда таанышуу жана кол коюу үчүн пунктулардын тизмеги 

Жогоруда көрсөтүлгөн жеке маалыматтарды Банкка мага «Маалыматты 

жарандарга жекече камсыздандыруу эсебинен берүү» жана /же 

«Пенсиялык иштен маалымат берүү» мамлекеттик кызмат көрсөтүү 

максатында иштеп чыгуу үчүн берем.  

[ААА жазуу түрүндө] 

[Кол тамгасы] 

Мен, өзүмдүн ыктыярым менен, эркин абалда, аӊ-сезимим менен Жеке 

маалыматтарымды Иштеп чыгуучуга жеке мүнөздөгү маалыматты 

берүүгө Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна макулдугумду 

берем 

[ААА жазуу түрүндө] 

[Кол тамгасы] 

Мен жеке маалыматтарымды иштеп чыгууга макулдук ушул 

Макулдашууда белгиленген мөөнөткө таасир этери менен таанышып 

чыктым.  

[ААА жазуу түрүндө] 

[Кол тамгасы] 

Жеке маалыматтарды иштеп чыгууга Макулдук Кыргыз 

Республикасынын Социалдык фондуна эркин формада берилген 

арыздын негизинде ушул Макулдашуунун колдонуу мөөнөтү өткөнгө 

чейин чакыртылып алынышы мүмкүн экендиги менен тааныштым; 

[ААА жазуу түрүндө] 

[Кол тамгасы] 

Жеке маалыматтарды иштеп чыгууга ушул Макулдукту чакыртып алган 

же иштөө мөөнөтү аяктаган учурда менин жеке маалыматтарымды 

толугу менен же жарым-жартылай иштеп чыгуу Кыргыз 

Республикасынын «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» Мыйзамына 

ылайык улантылышы мүмкүндүгү менен таанышып чыктым.  

[ААА жазуу түрүндө] 

[Кол тамгасы] 

Чакыртып алуу менен таанышуу жана ага кол коюу үчүн пунктулардын тизмеги 

Мен, өзүмдүн ыктыярым менен, эркин абалда, аӊ-сезимим менен Жеке 

маалыматтарды Иштеп чыгуучуга жеке мүнөздөгү маалыматты берүүгө 

макулдукту чакыртып алганга Кыргыз Республикасынын Социалдык 

фондуна макулдугумду берем  

[ААА жазуу түрүндө] 

[Кол тамгасы] 

менин жеке маалыматтарымды толугу менен же жарым-жартылай 

иштеп чыгуу Кыргыз Республикасынын «Жеке мүнөздөгү маалымат 

жөнүндө» Мыйзамына ылайык улантылышы мүмкүндүгү менен 

таанышып чыктым.  

[ААА жазуу түрүндө] 

[Кол тамгасы] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Карта эсебине которуу жана/же Банктын Өнөктөшүнүн эсебине которуу жолу менен, же 

«КЫРГЫЗСТАН Коммерциялык банкы» ААКына MBank кызмат көрсөтүүсүнүн жардамы 

менен накталай эмес/накталай формада берилүүчү кредиттик өнүмдөрдү алууга  

АЧЫК ОФЕРТАНЫН КЕЛИШИМИНЕ 

№2 тиркеме 

 

 

 

Анын жеке маалыматтарын топтоого жана иштеп чыгууга жеке маалыматтардын 

субъектисинин макулдугунун  

ТИПТҮҮ ФОРМАСЫ 

 

 
 Мен, ____________________________________________________________________________________ 

Кыргыз Республикасында берилген ИЖН: ____________________________________________________ 

Өздүгүн күбөлөндүрүүчү документ: _______________________ серия ___________ № _______________ 

                                                                   (документтин түрү) 

берилди: _________________________________________________________________________________, 

                                                 (берилген дата, берген органдын аталышы) 

Иш жүзүндө жашаган дарек: ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Катталган жердин дареги: __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Байланыш телефон: __________________________ эл. почта _____________________________________ 

макулдугумду берем _______________________________________________________________________ 
(уюмдун аталышы жана дареги) 

_________________________________________________________________________________________ 

 
 

 менин жеке маалыматтарымды иштеп чыгууга (жеке маалыматтарды топтоо, жазуу, сактоо, 

актуалдаштыруу (жаӊылоо, өзгөртүү) топтоштуруу);  

 «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана жеке мүнөздөгү 

маалыматтар чөйрөсүндөгү башка ченемдик укуктук актыларга ылайык үчүнчү жактарга менин жеке 

маалыматтарымды берүүгө;  

 андан ары иштеп чыгуу (жеке маалыматтарды топтоо, жазуу, сактоо, актуалдаштыруу (жаӊылоо, 

өзгөртүү) топтошгтуруу) үчүн «Насыялык маалымат алмашуу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 

мыйзамына ылайык кредиттик бюролорго менин жеке малыматтарымды берүүгө.  

жеке маалыматтардын төмөнкү тизмегине жана аларды өзгөртүү жөнүндөгү маалыматтарына ылайык: 

улуттук паспорттун тибин, ИЖН, ААА, туулган датасы, документтин номери, документти берген органдын 

аталышы жана анын коду, беген датасы, иштөө мөөнөтү, жынысы, беттин санариптик чагылдырылышы, 

жашаган жери, үй-бүлөлүк абалы. 

  

Жеке малыматтарды топтоо, иштеп чыгуу төмөнкү максаттарга гана жүзөгө ашырылат 

_____________________________________________________________________________________________. 

Бул макулдашуу жеке маалыматтарды же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык аныкталуучу, 

жогоруда белгиленген маалыматтарды камтыган, документтерди сактоо мөөнөтү өткөнгө чейин берилет 

Жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдук эркин формадагы жазуу түрүндөгү арыздын негизинде субъект 

тарабынан чакыртылып алынышы мүмкүн. Бул макулдашууну чакыртып алган учурда жеке маалыматтарды иштеп чыгуу 

«Жеке мүнөздөгү маалыматтар жөнүндө» Кыргыз Респубикасынын Мыйзамынын 5 жана 15-статьяларына ылайык толук 

же жарым жартылай узартылышы мүмкүн.  



 Субъект жазуу түрүндөгү өтүнмөсү аркылуу анын жеке маалыматтарын иштеп чыгууга тиешелүү маалыматтарды 

алганга укуктуу (“Жеке мүнөздөгү маалыматтар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 10-статьясына 

ылайык). 

 Мен «Жеке мүнөздөгү маалыматтар жөнүндө» Кыргыз Респубикасынын Мыйзамынын жоболору, Жеке 

маалыматтардын субъектисинин анын жеке маалыматтарын топтоого жана иштеп чыгууга макулдугун алуу Тартиби, 

Кыргыз Республикасынын Ѳкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы №759 токтому менен бекитилген анын жеке 

маалыматтарын үчүнчү жакка берүү жөнүндө жеке маалыматтар субъектисине билдирүү тартиби жана формасы менен 

таанышкандыгымды ырастайм.  

Жеке маалыматтарды коргоо жаатындагы укуктар жана милдеттер мага түшүндүрүлдү. 

  

 Дата: ____________________   __________________________________ 

_____________________________ 
             (күнү, айы, жылы)                                     А.А.А.                                                         Кол тамгасы 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Карта эсебине которуу жана/же Банктын Өнөктөшүнүн эсебине которуу жолу менен, же 

«КЫРГЫЗСТАН Коммерциялык банкы» ААКына MBank кызмат көрсөтүүсүнүн жардамы 

менен накталай эмес/накталай формада берилүүчү кредиттик өнүмдөрдү алууга  

АЧЫК ОФЕРТАНЫН КЕЛИШИМИНЕ 

№3 тиркеме 

Анын жеке маалыматтарын топтоого жана иштеп чыгууга субъектинин  

Арызы (Макулдукка/Пикирге) 
Мен, ____________________________________________________________________________________ 

Кыргыз Республикасында берилген ИЖН: ____________________________________________________ 

Өздүгүн күбөлөндүрүүчү документ: _______________________ серия ___________ № ______________ 

                                                                   (документтин түрү) 

берилди: _________________________________________________________________________________, 

                                                 (берилген дата, берген органдын аталышы) 

Иш жүзүндө жашаган дарек: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Катталган жердин дареги: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
 

Байланыш телефон: __________________________ эл.почта ____________________________________ 

макулдугумду берем ______________________________________________________________________ 
(уюмдун аталышы жана дареги) 

________________________________________________________________________________________ 

менин жеке маалыматтарымды, салыктык купуялуулукту түзүүчү маалыматтарды иштеп чыгууга 

(жеке маалыматтарды топтоо, жазуу, сактоо, актуалдаштыруу (жаӊылоо, өзгөртүү) топтоштуруу);  

 «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана жеке мүнөздөгү 

маалыматтар чөйрөсүндөгү башка ченемдик укуктук актыларга ылайык үчүнчү жактарга менин жеке 

маалыматтарымды берүүгө;  

 андан ары иштеп чыгуу (жеке маалыматтарды топтоо, жазуу, сактоо, актуалдаштыруу (жаӊылоо, 

өзгөртүү) топтошгтуруу) үчүн «Насыялык маалымат алмашуу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 

мыйзамына ылайык кредиттик бюролорго менин жеке малыматтарымды берүүгө.  

Жеке маалыматтардын төмөнкү тизмегине жана аларды өзгөртүү жөнүндөгү маалыматтарга ылайык: 

1) Салык төлөөчүнүн (салык төлөөчүнүн аталышы же6 фамилиясы, аты, атасынын аты) 

реквизиттери, ошондой эле салык төлөөчүнүн идентификациялык номери -жөнүндө;  

2) салык төлөөчү тарабынан таанылган салыктык карыздын суммасы жөнүндө; 

3) салык төлөөчүнүн мурда алган жана колдонуудагы бардык патенттери жөнүндө 

Жеке маалыматтарды топтоо, иштеп чыгуу төмөнкү максаттарга гана жүзөгө ашырылат: кредит берүү 

жөнүндө чечим кабыл алуу жана башка банктык кызматтарды - көрсөтүү. 

 Бул макулдашуу жеке маалыматтарды же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык аныкталуучу, 

жогоруда белгиленген маалыматтарды камтыган, документтерди сактоо мөөнөтү өткөнгө чейин берилет 

Жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдук эркин формадагы жазуу түрүндөгү арыздын негизинде субъект 

тарабынан чакыртылып алынышы мүмкүн. Бул макулдашууну чакыртып алган учурда жеке маалыматтарды иштеп чыгуу 

«Жеке мүнөздөгү маалыматтар жөнүндө» Кыргыз Респубикасынын Мыйзамынын 5 жана 15-статьяларына ылайык толук 

же жарым жартылай узартылышы мүмкүн.  

Субъект жазуу түрүндөгү өтүнмөсү аркылуу анын жеке маалыматтарын иштеп чыгууга тиешелүү маалыматтарды 

алганга укуктуу (“Жеке мүнөздөгү маалыматтар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 10-статьясына 

ылайык). 

 Мен «Жеке мүнөздөгү маалыматтар жөнүндө» Кыргыз Респубикасынын Мыйзамынын жоболору, Жеке 

маалыматтардын субъектисинин анын жеке маалыматтарын топтоого жана иштеп чыгууга макулдугун алуу Тартиби, 

Кыргыз Республикасынын Ѳкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы №759 токтому менен бекитилген анын жеке 

маалыматтарын үчүнчү жакка берүү жөнүндө жеке маалыматтар субъектисине билдирүү тартиби жана формасы, Кыргыз 

Республикасынын   Салык мыйзамдарынын салыктык купуялуулукка тиешелүү бөлүгү менен таанышкандыгымды 

ырастайм.  

Жеке маалыматтарды коргоо жаатындагы укуктар жана милдеттер мага түшүндүрүлдү. 

 

 Дата: ____________________   __________________________________ 

_____________________________ 
             (күнү, айы, жылы)                                     А.А.А.                                                         Кол тамгасы 

 



Карта эсебине которуу жана/же Банктын Өнөктөшүнүн эсебине которуу жолу менен, же 

«КЫРГЫЗСТАН Коммерциялык банкы» ААКына MBank кызмат көрсөтүүсүнүн жардамы 

менен накталай эмес/накталай формада берилүүчү кредиттик өнүмдөрдү алууга  

АЧЫК ОФЕРТАНЫН КЕЛИШИМИНЕ 

№4 тиркеме 

 

  

  

  

Келечекте түшүүчү акча каражаттарынын күрөөсүнүн келишиминин ФОРМАСЫ 

 

Келечекте түшүүчү акча каражаттарыны күрөөсүнүнү ушул келишими Карта эсебине 

которуу жана/же Банктын Өнөктөшүнүн эсебине которуу жолу менен, же «КЫРГЫЗСТАН 

Коммерциялык банкы» аакына mbank кызмат көрсөтүүсүнүн жардамы менен накталай 

эмес/накталай формада берилүүчү кредиттик өнүмдөрдү алууга ачык офертанын 

келишиминин алкагында түзүлгөн. 

  

1. КЕЛИШИМДИН ПРЕДМЕТИ 

1.1.  Карта эсебине которуу жана/же Банктын Өнөктөшүнүн эсебине которуу жолу 

менен, же «КЫРГЫЗСТАН Коммерциялык банкы» аакына mbank кызмат көрсөтүүсүнүн 

жардамы менен накталай эмес/накталай формада берилүүчү кредиттик өнүмдөрдү алууга 

ачык офертанын келишиминде каралган милдеттенмелерди аткарууну камсыз кылуу үчүн 

Арызда/макулдукта белгиленген банктык эсепке түшүүчү акча каражаттарын күрөө катары 

Күрөө кармоочуга берет.  

1.2. Тараптар бул келишим менен Банк эсебиндеги акча каражаттары Күрөө 

берүүчүгө таандык экендигин ырасташат. 

1.3. Ушул келишим менен Тараптар күрөөгө коюлуучу акча каражаттарына салым 

катары пайыздарды кошуп эсептөө жүргүзүлбөсүн, жана ал күрөө менен камсыз кылган 

милдеттенмелерин аткарганга чейин Күрөө берүүчүгө төлөп берүүгө жатпастыгын 

ырасташат.  

1.4. Акча каражаттарынын күрөөсү алар кардардын/зайымчынын банктык эсбине 

түшкөн мөөнөттөн баштап жүзөгө ашырылган деп эсептелет 

1.5. Күрөө кармоочу күрөөгө коюлган акча каржаттарына карата анын кредитордук 

карызынын пайда болгон убактысына карабай, Күрөө коюучунун бардык кредиторлорунун 

алдында артыкчылыкка ээ 

1.6.  Кредитти жоюнун эсебине келечекте түшүүчү акча каражаттарынын күрөөнүн 

предмети катары берүү. Күрөө катары келечекте түшүүчү акча каражаттарын кабыл алуу 

тартиби Күрөө кармоочуда Күрөө коюучу ачкан эсепке түшүүчү жана/же эсепте болгон 

акча каражаттарын резервдөө жолу менен ар ай сайын, Жоюу графигине ылайык ар айлык 

взнос өлчөмүндө жүргүзүлөт. 

 

2. КҮРӨӨ МЕНЕН КАМСЫЗДАЛУУЧУ МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР. 

2.1. Ушул келишим боюнча Күрөө коюучу күрөөгө берген акча каржаттары Күрөө 

кармоочунун алдында Күрөө берүүчүнүн милдеттенмелерин камсыз кылат, алар 

төмөнкүлөрдү камтыйт: 

1) Ушул келишим боюнча, келечекте алардын ортосунда түзүлө турган Келишим 

жана/же келишимдер боюнча Күрөө кармоочунун алдында Күрөө берүүчүнүн бардык жана 

кандай болбосун милдеттенмелери кошо, бирок аны менен чектелбестен: (а) кредит боюнча 

негизги карызды толук көлөмдө кайтаруу боюнча; (б) кредитти колдонгондугу үчүн, кредит 

боюнча негизги карызды кайтарып берүүдөгү мөөнөтүнөн өткөргөндүгү үчүн, пайыздарды 

төлөөдө мөөнөтүнөн өтөргөндүгү үчүн пайыздарды төлөө боюнча, (в) ушул Келишимде 

каралаган комиссиялык жана башка төлөмдөрдү төлөө боюнча; 

2) Ушул келишим боюнча күрөө кармоочунун алдында күрөө коюучунун бардык 

жана кандай болболсун милдеттенмелери (акчалай туюнтулган же акчалай формада 



туюнтулаган); 

3) Күрөөнү тариздөө, соттук же соттук эмес тартипте күрөөгө коюлган укукка 

өндүрүп алууга айландыруу, же күрөө кармоочунун кредиттик келишим боюнча 

укуктарынын бирин, же үчүнчү жактын алдында күрөө боюнча Күрөө кармоочунун 

укуктарын коргоо менен байланышкан чыгымдарды жүзөгө ашырууга байланыштуу, Күрөө 

кармоочу же Күрөө кармоочу дайындаган кандай болбосун жак тарабынан тартылган 

бардык ырасталган чыгымдар (булар кошо, бирок чектелбестен, соттук коромжулар, 

юристтердин кызмат көрсөтүүсүнө төлөмдөр, топтомолор жана пошлиналар); 

2.2. Тараптар ушул Келишим менен Күрөө кармоочунун алдында Күрөө коюучунун 

Келишимдин ушул бөлүгүндө белгиленген өз милдеттерин толук аткарганга чейин күрөө 

иштеп турарлыгын аныкташты. 

2.3. Ушул Келишим боюнча күрөө менен камсыздалган милдеттенмелер аткарылган 

учурда, эгер алынган милдеттенмелер боюнча негизги Келишим ошол эле тараптарга 

тиешелүүү болсо, анда күрөө дагы мындан кийинки башка милдеттенмелерди камсыз кыла 

аларлыгын тараптар ушул Келишим менен аныкташты. 

 

3. КҮРӨӨ БЕРҮҮЧҮНҮН КЕПИЛДИКТЕРИ ЖАНА ЫРАСТООСУ 

3.1. Ушул келишимге кол коюуда Күрөө берүүчү төмөнкүлөрдү кепилдейт жана 

ырастайт: 

1) (а) Мыйзамга ылайык иштеген ыйгарым укуктуу жак болуп саналат; (б) күрөгө 

коюлуучу акча каражаттарына ээлик кылуу, пайдалануу жана тескөө, ушул келишимди 

түзүү жана аткаруу, ошондой эле анда каралган милдеттенмелерди аткаруу боюнча бардык 

ыйгарым укуктарга ээ; 

2) Ушул келишимди түзүү жана аткаруу, анда каралган милдеттенмелерди 

аткарууну кошо: (а) кандай болбосун мамлекеттик органдардын жана соттордун 

мыйзамдарын же жазуу түрүндөгү буйруктарын бузбайт; жана (б) Күрөө коючу үчүн 

милдеттүү болуп саналган кандай болбосун келишимдердин жоболорун жана 

документтерин бузбайт.  

3) Күрөө коюучуга же күрөө предметине катышы бар жактарга каршы бир дагы 

жергиликтүү же чет өлкөлүк сотто, же ортомчу сотто жана бир дагы мамлекеттик органда 

эч кандай доолор же арыздар каралбайт жана кандайдыр бир башка юридикалык жана 

соттук жол жоболор, же тергөөлөр жүргүзүлбөйт; 

4) Күрөө кармоочуга берилген баардык документтер анык жана бардык жагынан 

туура түзүлгөн, жаӊылууга алып келе турган жалган маалыматтарды жана кемчиликтерди, 

фактыларды камтыбайт; 

5) Күрөө коюучудан сырткары эч ким күрөө предметине карата ээлик кылганга 

жана/же пайдаланганга жана/же тескегенге жана/же башкарганга укугу жок. Күрөөгө 

коюлуучу акча кажаттары кандай болбосун башка оордуктардан эркин, анын негизинде 

күрөө предметине карата үчүнчү жактардын пайдасына азыркы учурда кандайдыр бир 

оорчулуктар же милдеттенмелер болгон же келечекте боло турган эч кандай контракт, 

келишим же документ жок; 

6) Күрөө берүүчү персонифицирленген жеке маалыматтарды жана Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарына ылайык иштеп турган Кредиттик бюролорго берүү үчүн 

керектүү өзү жөнүндөгү бардык башка маалыматтарды Күрөө кармоочунун ыйгарым 

укуктуу кызматкерлери тарабынан берүүгө жана/же алууга өз макулдугун берет.  

 

4. КҮРӨӨ КАРМООЧУНУН МИЛДЕТТЕРИ ЖАНА УКУКТАРЫ 

4.1. Күрөө кармоочу бул келишимге кол коюп жатып, ал иштеп турган учурда 

төмөнкүлөргө милдеттенет: 

1) Кредиттик келишим жана ага байланыштуу келишимдер, макулдашуулар 

боюнча Күрөө берүүчүнүн милдеттенмелери токтогондо күрөө предметин кармалуудан 

бошотуу; 

2) Күрөөгө берилген акча каражаттарын сактоо үчүн чараларды кабыл алуу; 

3) Өндүрүп алуу күрөөнүн предметине айлантылган учурда, аны ушул 



келишимдин шарттарына ылайык толук жүргүзүү. 

4.2. Кредиттик келишимде каралган укуктарга кошумча катары Күрөө кормоочу 

укуктуу: 

1) Күрөө берүүчү ушул келишимде каралаган шарттарды аткарбаган учурда, 

камсыз кылынган милдеттенмелердин мөөнөтүнөн мурда аткарылышын Күрөө коюучудан 

талап кылуу, ошондой эле бул талап канааттандырылбаса, өндүрүп алууну күрөөнүн 

предметине айландыруу; 

2) Анда доо күрөө предмети жөнүндө каралып жаткан иште үчүнчү адам катары 

чыгуу; 

3) Камсыз кылынган милдеттенме аткарылгандан кийин күрөөгө берилген акча 

каражаттарын аларды тез арада төлөп берүү шарты менен колдонуу; 

4) Күрөө кармоочунун ушул Келишим иштеп турган мөөнөткө Күрөө коюучу 

тарабынан ага тескемеде чектөө укугу менен,  Күрөө берүүчүнүн эсебине түшкөн Күрөө 

Предметин которууну талап кылуу; 

5) Ушул келишимде каралган жана/же Күрөө кармоочуга мыйзамдар менен 

берилген бардык башка укуктарды жүзөгө ашыруу 

4.3.  Ушул келишим боюнча Күрөө кармоочуга күрөө предметине карата 

келишимдин 4-бөлүгүнүн 4.1-пунктунда каралган гана милдеттенмелер жүктөлөт. 

 

5. КҮРӨӨ БЕРҮҮЧҮНҮН МИЛДЕТТЕРИ ЖАНА УКУКТАРЫ 

5.1. Күрөө берүүчү ушул Келишимге кол коюп жатып, ал күрөө менен камсыз 

кылган милдеттенмелерин толук аткарганга чейин мидеттенет: 

1) Күрөөгө коблган акча каражаттарын ушул Келишимдин 1.2-пунктунда 

көрсөтүлгөн банк эсебине салуу; 

2) Күрөө кармоочуга үчүнчү жактардын күрөөнүн предметине кандай болбосун 

кол салуусу, доосу жөнүндө билдирүү; 

3) төмөнкүлөргө байланышкан, бирок аны менен чектелбеген бардык чыгымдарды 

жана сарптоолорду төлөө жана ордун толтуруу: (а) күрөөнү тариздөө жана анын аныктыгын 

кармоо менен байланышкан; (б) күрөөнү кандай болбосун коргоо менен; жана (в) өндүрүп 

алууну күрөөнүн предметине соттук жана соттук эмес тартипте айландыруу менен; (г) ушул 

келишимге ылайык Күрөө кармоочу жалдаган тышкы консультанттардын жана башка 

адистердин кызмат көрсөтүүсүн төлөөгө  чыгымдарды жана сарптоолорду кошо, бирок аны 

менен чектелбестен; (д) күрөө предметин кармоо менен, салыктарды жана башка 

төлөмдөрдү кошо. 

5.2.  Күрөө кармоочу ушул Келишим боюнча Күрөө кармоочудан өндүрүүнү күрөө 

предметине айландыруу жол-жобосунун башталышы жөнүндө билдирме алгандан кийин, 

өндүрүп алууну күрөөнүн предметине айландыруу учуруна чейин күрөө менен камсыз 

болгон милдеттенмени аткаруу аркылуу, өндүрүүнү мүлккө айландырууну токтотууга 

укуктуу. 

 

6.  ӨНДҮРҮП АЛУУНУ КҮРӨӨНҮН ПРЕДМЕТИН АЙЛАНДЫРУУ 

6.1.  Тараптар ушул Келишим менен Кредиттик Келишимде, ушул Келишимде жана 

мыйзамдарда каралган жагдайлар келгенде өндүрүп алууну күрөөнүн предметине 

айландыруунун соттон сырткаркы тартибин карашат.   

6.2. Өндүрүп алууну күрөөгө коюлган мүлккө соттук эмес тартипте айландыруу жол 

жобосу Күрөө кармоочу тарабынан жүзөгө ашырылат; 

6.3.  Күрөө кармоочу өндүрүп алууну күрөөнүн предметине айландыруу жол 

жобосунун башталгандыгы жөнүндө жазуу түрүндөгү билдирмени (мындан ары-

«Билдирме») түзүү аркылуу соттон сырткаркы мажбурлап айландыруу жол жобосун 

козгогонго жана билдирмени Күрөө берүүчүгө тапшырганга укуктуу. 

6.4. Күрөө берүүчү өндүрүүнү күрөөнүн предметине айландыруу жол жобосунун 

башталышы жөнүндө талаптагыдай билдирилди деп эсепелет, эгерде: (а) бул жөнүндөгү 

билдирме анын өзүнө же анын жакын туугандары болушу мүмкүн болгон анын өкүлү 

аркылуу кол коюу менен тапшырылса; (б) күрөө кармоочуга белгилүү болгон акыркы дарек 



боюнча күрөө берүүчүгө почта байланышы аркылуу тапшырык кат менен билдирмени 

мындай тапшырганга, жибергенге мүмкүн болбогондо. Күрөө берүүчүгө тапшыруу үчүн 

тапшырык катты алгандыгы жөнүндөгү почта байланышынын бөлүмүнүн дүмүрчөгү 

өндүрүп алууну күрөөнүн предметине айландыруу жол жобосунун башталышы жөнүндө 

Күрөө коюучуга билдирүү жөнүндө Күрөө кармоочунун милдеттенмени аткаргандыгынын 

жазуу түрүндөгү далили болуп саналат.  

6.5. Күрөө берүүчү билдирмени алгандан же жөнөткөндөн кийин аны алган күндөн 

баштап 15 (он беш) календардык күндүн ичинде Күрөө кармоочунун ошол билдирмеде 

белгиленген талаптарын канааттандырууга жана билдирмеде белгиленген милдеттенменин 

күрөөсү менен камсыз кылынган өндүрүүнү предметке соттон сырткары айландыруу жол 

жобосун толугу менен аткаруу аркылуу токтотууга укуктуу. 

6.6. Күрөө берүүчү 30 (отуз) календардык күндүн ичинде билдирмеде белгиленген, 

күрөө менен камсыз кылынган милдеттенмени аткарбаган учурда, Күрө кармоочу күрөө 

предметине дароо ээлик кылганга киришкенге жана Күрөө берүүчүнүн кредит боюнча 

карыздарын жоюу максатында өндүрүүнү ага айландыруу укугуна ээ болот.  

6.7. Өндүрүүнү күрөөнүн предметине айландыруу Күрөө кармоочу тарабынан анын 

Банктык эсебинен чыгаруу жана өндүрүүнү күрөөнүн предметине айландыруу жол 

жобосунун башталышы жөнүндө билдирмени алган же жиберген күндөн баштап, күрөөгө 

коюлган акча каржаттарын 30 (отуз) календардык күндүн аралыгында кредит боюнча 

карыздарды жоюуга жиберүү жолу менен жүргүзүлөт.  

6.8.  Эгер күрөөгө коюлган акча каражаттарынын эсебинен анын милдеттенмеси 

боюнча Күрөө коюучунун карыздары жоюлгандан кийин Банк эсебинде калдык калса, анда 

Күрөө кармоочу Күрөө берүүчүгө күрөө менен камсыз кылынган милдеттенмелер боюнча 

карыздын суммасын жана Күрөө кармоочунун банктык эсебинде калган сумманын 

ортосундагы айырманы Күрөө берүүчүгө кайтарууга милдеттүү.  

6.9.  Күрөөгө берилген акча каражаттары күрөө менен камсыз болгон 

милдеттенмелер боюнча Күрөө коюучунун карыздарын жоюу үчүн жетишсиз болсо, Күрөө 

кармоочу жетишпеген сумманы күрөөдө негизделген артыкчылыктарды колдонбостон, 

Күрөө берүүчүнүн башка мүлкүнөн алганга укуктуу. 

 

7. КОРУТУНДУ ЖОБОЛОР 

7.1. Ушул Келишимге кандай болбосун өзгөртүүлөр жана толуктоолор эгер алар 

жазуу түрүндө таризделип, эки тараптын теӊ колдору коюлган учурда күчкө ээ болот.  

7.2. Ушул келишимди мөөнөтүнөн мурда бузуу Тараптардын макулдугу менен, 

ошондой эле ушул келишимде же Кыргыз Республикасынын Граждандык мыйзамдарында 

каралган негиздер боюнча учурларда жүргүзүлөт.  

7.3. Ушул келишим же ага байланыштуу Талаптар ортосунда келип чыккан бардык 

талаштар же каршы пикирлер тараптардын ортосунда сүйлөшүүлөр аркылуу чечилет. 

Тараптар ушул келишимден келип чыккан жана/же ага байланыштуу бардык талаш 

тартыштарды, анын ичинде ушул Келишимди түзүү, бузуу, токтотуу же анын 

жараксыздыгы боюнча талаштарды сүйлөшүүлөр аркылуу чечүү мүмкүн болбогондо, 

Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына ылайык сотто чечүүгө жатаарын Тараптар ушул 

келишим менен аныкташты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карта эсебине которуу жана/же Банктын Өнөктөшүнүн эсебине которуу жолу менен, же 

«КЫРГЫЗСТАН Коммерциялык банкы» ААКына MBank кызмат көрсөтүүсүнүн жардамы 

менен накталай эмес/накталай формада берилүүчү кредиттик өнүмдөрдү алууга  

АЧЫК ОФЕРТАНЫН КЕЛИШИМИНЕ 

№5 тиркеме 

 

  

 Кыймылдуу мүлктүн күрөөсүнүн келишиминин ФОРМАСЫ 

  

  

 Кыймылдуу мүлктүн күрөөсүнүн ушул келишими Карта эсебине которуу жана/же 

Банктын Өнөктөшүнүн эсебине которуу жолу менен, же «КЫРГЫЗСТАН Коммерциялык 

банкы» ААКына MBank кызмат көрсөтүүсүнүн жардамы менен накталай эмес/накталай 

формада берилүүчү кредиттик өнүмдөрдү алууга ачык офертанын Келишиминин 

алкагында түзүлдү. 

  

 

1. 1-БЕРЕНЕ. КЕЛИШИМДИН ПРЕДМЕТИ 

1.1.      Бул Келишим боюнча Зайымчы- Күрөө берүүчү Карта эсебине которуу жана/же 

Банктын Өнөктөшүнүн эсебине которуу жолу менен, же «КЫРГЫЗСТАН Коммерциялык 

банкы» ААКына MBank кызмат көрсөтүүсүнүн жардамы менен накталай эмес/накталай 

формада берилүүчү кредиттик өнүмдөрдү алууга ачык офертанын ушул Келишиминде 

каралган өз милдеттенмелерин камсыз кылууга Күрөө кармоочуга Арызда/Макулдукта 

белгиленген узартып төлөөгө сатып алган кыймылдуу мүлктү (мүлктөрдү) күрөөгө берет. 

1.2. Күрөө кармоочу укуктуу: 

1.2.1. Баштапкы (товардык) түрү өзгөргөн, базар баасы төмөндөгөн, баштапкы 

мүнөздөмөлөрү өзгөргөн учурларда, өзүнүн ыктыяры боюнча күрөө менен камсыздоонун 

баасын азайтуу тарапка кайра баалоону жүргүзүүгө; 

1.2.2. Күрөөлүк камсыздоону алмаштырууну талап кылууга, же кошумча күрөөлүк 

камсыздоону суроого: 

1.2.3. Ушул Келишим иштеп турган учурда Зайымчы – Күрөө коюучу күрөө 

предметин тескегенге жана колдонууга укуктуу, бирок Күрөө кармоочунун алдында өз 

милдеттенмелерин толук аткарганга чейин Күрөө кармоочунун жазуу түрүндөгү 

макулдугусуз ага ээлик кылганга укугу жок.  

 

2. 2-берене. Күрөө менен камсыз болгон милдеттенмелер 

2.1. Зайымчы - күрөө коюучу күрөөгө койгон кыймылдуу мүлк Күрөө кармоочунун 

алдында Зайымчы -күрөө коюучунун төмөнкү милдеттенмелерин камсыз кылат: 

2.1.1. Ушул келишим боюнча Күрөө коюучунун алдында Зайымчынын-Күрөө 

берүүчүнүн бардык милдеттенмелерин; 

2.1.2. Күрөөнү тариздөө, өндүрүп алууну күрөөгө коюлган мүлккө соттук тартипте 

айландыруу, же Күрөө кармоочунун укуктарын коргоо менен байланышкан Күрөө 

кармоочунун Келишим боюнча укуктарынын бирин жүзөгө ашырууга байланыштуу Күрөө 

кармоочу тарткан ырасталган бардык чыгымдарды (соттук коромжуларды, юристтердин 

кызмат көрсөтүүсүнө, жыйымдарга жана пошлиналарды кошо, бирок аны менен 

чектелбестен); 

3. Күрөө кармоочунун жана Зайымчы-Күрөө берүүчүнүн милдеттери жана 

укуктары 

3.1. Күрөө кармоочу келишим иштеп турган учурда милдеттенет: 

3.1.1. Күрөө предметине ээлик кылуу күчүнө киргенде аны андан ары ишке ашыруу 

үчүн күрөө предметинин сакталышын камсыз кылуу жана аны ишке ашыруу чараларын 

кабыл алуу. 

3.1.2. Кандай болбосун убакытта күрөөнүн предметине, ошондой эле сактоонун 

абалын жана шарттарын текшерүү үчүн керектүү ага тиешелүү бардык болгон 



документтерге жеке кирүүнү алууга; 

3.1.3. Зайымчы-Күрөө коюучу ушул Келишимде каралган шарттарды аткарбаган 

учурда, Зайымчы-Күрөө коючудан камсыз кылынган милдеттенмелерди мөөнөтүнөн мурда 

аткарууну талап кылууга; 

3.1.4. Күрөө предмети Күрөө кармоочунун күнөөсү боюнча жок болгондо, бузулганда 

же жоголгондо, анын ордун толтуруп берүүнү же күрөө предметин алмаштырууну талап 

кылууга; 

3.1.5. Ушул Келишимде карлаган жана/же Күрөө кармоочуга мыйзамдар менен 

берилген бардык башка укуктарды жүзөгө ашырууга; 

3.1.6. Күрөө кармоочудан өндүрүүнү күрөөнүн предметине айландыруу жол 

жобосунун башталышы жөнүндө билдирме алгандан кийин Зайымчы-Күрөө коюучу күрөө 

предмети сатылган учурга чейин күрөө менен камсыз кылынган милдеттенмелерди аткаруу 

аркылуу өндүрүп алууну мүлккө айландырууну токтотууга укуктуу.  

3.1.7. Зайымчы-Күрөө берүүчү күрөө менен камсыз болгон милдеттенмелерди толугу 

менен аткарганга чейин Күрөө кармоочунун бардык талаптарын аткарганга милдеттенет.  

 

4. Өндүрүүнү күрөөнүн предметине айландыруу 

4.1. Ушул келишим менен Тараптар Узартып төлөө Келишиминде, ушул Келишимде 

жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган жагдайлар келгенде өндүрүүнү 

күрөөнүн предметине айландыруунун соттук тартибин карайт.  

4.2. Өндүрүүнү күрөөгө коюлган мүлккө айландыруунун соттук тартиби Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык жүргүзүлөт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карта эсебине которуу жана/же Банктын Өнөктөшүнүн эсебине которуу жолу менен, же 

«КЫРГЫЗСТАН Коммерциялык банкы» ААКына MBank кызмат көрсөтүүсүнүн жардамы 

менен накталай эмес/накталай формада берилүүчү кредиттик өнүмдөрдү алууга  

АЧЫК ОФЕРТАНЫН КЕЛИШИМИНЕ 

№6 тиркеме 

 

Кардардын/зайымчынын талап кылуу укугуна жол берүүгө макулдугу 

1. «КЫРГЫЗСТАН Коммерциялык банкы» ААКы кредиттик жана башка 

ресурстарды алуу максатында Банктын төмөнкү кредиторлоруна/инвесторлоруна 

кредиттик келишим боюнча талап кылуу укугуна жол берүүгө болот: 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтү, Финансы министрлиги, Экономика 

министрлиги жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары жана эл 

аралык уюмдар; 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы; 

- Кыргыз Республикасынын Финансы кредиттик мекемелери жана Кыргыз 

Республикасынын Улуттук банкы тарабынан лицензия алган башка уюмдар; 

- жана башка инвесторлор/кредиторлор, анын ичинде чет өлкөлүк 

жактар/донорлор. 

2. Келишим боюнча талап кылуу укуктары кредиторлорго/инвесторлого өткөн 

учурда кредиттик келишимди камсыз кылуу иретинде түзүлгөн бардык келишимдер 

боюнча жана талап кылуу укуктарды жол берүүгө Банкка макулдугумду берем жана 

бул макулдукка өз эрким менен кол коюлганын күбөлөндүрөм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


