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Банк эсеби жөнүндө Башкы келишимге №1 Тиркеме  

  

«ФИНКА Банк» ЖАКта банк эсептерин ачуу жана тейлөө боюнча ЭРЕЖЕЛЕР  

 

Бул Эрежелер ачык оферта жана Кардар менен Банктын ортосунда түзүлгөн Банк эсеби 

жөнүндө Башкы келишимдин (мындан ары: Келишим) ажырагыс бөлүгү болуп саналат. 

Тараптар Банк эсеби жөнүндө Башкы келишимге кол койгондо, Кардар ушул Эрежелерге 

толук кошулат. Кардар бул Эрежелерди кунт коюп окуп чыгышы керек. 

1. Бул Эрежелерде колдонулуучу түшүнүктөр жана терминдер: 
Банк – «ФИНКА Банк» Жабык акционердик коому.  
Банк эсеби жөнүндө Башкы келишим – Кардар менен Банктын ортосунда түзүлгөн 
келишим, анын предмети Кардарга Эсеп ачуу, ошондой эле Кардарга эсептик-кассалык 
тейлөө көрсөтүү болуп саналат. Келишим бул Эрежелердин жыйындысы болуп саналат, 
алар Келишимдин ажырагыс бөлүгү. Келишимдин негизинде Банк Кардардын жазуу 
жүзүндөгү арызы боюнча Аманаттарды/депозиттерди, карталык эсептерди ача алат 
жана Кардарга Интернет Банкинг системасына кирүү мүмкүнчүлүгүн бере алат. 
Кардар - кредиттик мекеме болуп саналбаган юридикалык жак, Банк менен Келишим 
түзгөн жеке ишкер же жеке жак. 
Эсеп боюнча операциялар – акча каражаттарды Эсепке чегерүү, которуу жана 
Эсептен берүү, ошондой эле Эсеп боюнча Кыргыз Республикасынын колдонуудагы 
мыйзамдарында жана Эрежелерде каралган башка операцияларды жүргүзүү. 
Эрежелер - банктык/карталык эсептерди ачуу жана тейлөө тартибин, Кардарларды 
Интернет Банкинг системасына туташтыруу тартибин, Тараптардын укуктарын, 
милдеттерин жана жоопкерчиликтерин аныктаган ушул Эрежелер. 
Эсептик-кассалык тейлөө – Кардарга келип түшкөн акча каражаттарды анын эсебине 
кабыл алуу жана чегерүү, Кардардын Эсебинен акча каражаттарды которуу жана берүү 
боюнча Кардардын көрсөтмөлөрүн аткаруу, ошондой эле Эсеп боюнча Кыргыз 
Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында жана Эрежелерде каралган башка 
операцияларды жүргүзүү.  
Тараптар - Банк жана Кардар Эрежелерде белгиленген тартипте Келишим түзгөн 
учурдан тартып Тараптар болуп саналат. 
Эсеп – Эрежелерге ылайык Кардардын Арызынын негизинде жана Кардардын арызында 
көрсөтүлгөн валютада ачылган эсептешүү эсеби, талап боюнча төлөнүүчү эсеп. 
Банктын тарифтери (Тарифтер) – Банктын Кардарларына көрсөткөн кызматтары 
үчүн бирдиктүү документке бириктирилген төлөм чендеринин тизмеси.  
Электрондук колтамга (ЭК) - электрондук формадагы маалымат, ал электрондук 
түрдөгү башка маалыматка бириктирилген жана (же) аны менен логикалык жактан 
байланыштырылган жана маалыматка кол койгон адамды аныктоо үчүн колдонулат. 
 

2. Жалпы жоболор. 

2.1. Банктык эсептерди ачуу, башкаруу жана жабуунун ушул Эрежелери Кардарлардын 
Эсептерин ачуу, Кардарлардын Эсептери боюнча операцияларды жүргүзүү, 
Кардарлардын Эсептерин жабуу тартибин, Тараптардын Келишим боюнча укуктарын 
жана милдеттерин, ошондой эле Банк эсеби жөнүндө Башкы келишимдин башка 
маанилүү шарттарын белгилейт. 

2.2. Кардарга Эсеп ачуу үчүн зарыл болгон документтердин тизмеси Банктын 
(www.fincabank.kg) расмий сайтында камтылган. 

2.3. Эрежелер Банктын (www.fincabank.kg) расмий сайтында жайгаштыруу аркылуу 
Кардарларга жеткирилет. 

http://www.fincabank.kg/
http://www.fincabank.kg/
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2.4. Тараптар Банк Эрежелерге жана/же Тарифтерге өзгөртүүлөрдү киргизүүгө укуктуу деп 
макулдашышты. Эрежелерге жана/же Тарифтерге тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү 
Банк тарабынан Банктын сайтында ал өзгөртүүлөр күчүнө кирген күнгө чейин 10 (он) 
календардык күндөн кечиктирбестен жүзөгө ашырылат, бул киргизилген өзгөртүүлөр 
жөнүндө Кардарга кабарлоо милдетин Банк талаптагыдай аткарды деп саналат. 
Эгерде Кардар Эрежелерге киргизилген өзгөртүүлөргө макул болбосо, анда Кардар 
Банк эсеби жөнүндө Башкы келишимди бузуу жөнүндө Банкка жазуу жүзүндө Арыз 
берүү менен тейлөөдөн баш тартууга укуктуу. 

2.5. Келишимди түзүү Тараптарда укуктардын жана милдеттердин, ошондой эле ушул 
Эрежелерде каралган жоопкерчиликтердин келип чыгышына алып келет. 

3. Банктык эсепти ачуу жана башкаруу тартиби. 
3.1. Банк Кардардын Банктын кеңселеринде эсеп ачууга жазган Арызынын негизинде же 

Кардарды аралыктан идентификациялоо аркылуу Кардарга Эсеп ачат. Аралыктан 
идентификациялоо аркылуу эсепти ачууда Кардар эсепти/эсептерди Банк тарабынан 
белгиленген Лимиттердин чегинде башкарат.  

3.1.1. Банк Кардардын жазуу жүзүндөгү Арызынын негизинде өзүнчө Кошумча 
макулдашууда көрсөтүлгөн шарттарда Кыргыз Республикасынын Социалдык 
фондунан жана Эмгек министрлигинен пенсияларды жана башка социалдык 
төлөмдөрдү алуу үчүн пенсиялык эсеп ачат.  

3.2. Банктын кызмат көрсөтүүлөрү үчүн төлөмдү Кардар Банк тарабынан белгиленген 
тартипте жана мөөнөттө Келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп саналган Банктын 
Тарифтерине жана Лимиттерине ылайык төлөйт.  

3.3. Банк Келишимдин негизинде жана Кардардын жазуу жүзүндөгү арызы боюнча Банкта 
каралган мөөнөттүү, топтолуучу жана башка түрдөгү Аманаттарды/депозиттерди, 
Кардарга банктык картаны берүү менен карталык эсептерди ача алат, ошондой эле 
Кардарды Интернет Банкинг системасына туташтыра алат. Кардарга эсепти аралыктан 
ачууда жана Кардардын эсептерин Интернет Банкинг (ИБ) системасына аралыктан 
туташтырууда Кардар белгиленген лимиттердин чегинде депозиттерди өз алдынча ача 
алат. 

3.4. Депозиттин/аманаттын суммасына пайыздар тиешелүү Кошумча макулдашууларга 
ылайык, Депозитке каражаттар келип түшкөн күндөн тартып Кардарга кайтарыла 
турган күндөн мурунку күнгө чейин чегерилет. Депозит боюнча сыйакы Банк тарабынан 
кардар тандаган депозиттин түрүнө, аталышына жараша тиешелүү Кошумча 
макулдашууда көрсөтүлгөн шарттарда төлөнөт. Эгерде салымдын негизги суммасын 
жана пайыздарды төлөө күнү жумуш эмес күнгө туура келсе, анда төлөм кийинки жумуш 
күнү төлөнөт.  

3.5. Банк Эрежелердин шарттарында жана Кыргыз Республикасынын колдонуудагы 
мыйзамдарынын алкагында Эсептеги акча каражаттарды тоскоолдуксуз башкаруу 
укугу Кардарда сакталарына кепилдик берет.  

3.6. Акча каражаттарга арест коюлган учурда жана/же Кыргыз Республикасынын 
колдонуудагы мыйзамдарында белгиленген учурларда Эсеп боюнча операциялар 
убактылуу токтотулган учурда Кардардын Эсептеги акча каражаттарды башкаруу 
укугун чектөөгө жол берилет. Ушуну менен бирге, бул аракеттер үчүн жоопкерчиликти 
түздөн-түз тиешелүү органдар тартат, алардын чыгарган чечиминин негизинде 
Кардардын Эсептеги акча каражаттарды башкаруу укугу чектелген. 

3.7. Банк милдеттүү:    
3.7.1. Эсептин бул түрү үчүн Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында 

каралган Кардардын эсеби боюнча операциялардын бардык түрлөрүн өз убагында 
жүргүзүүгө. 

3.7.2. Кардардын эсебине, Эсеп боюнча операцияларга жана Кардар жөнүндө 
маалыматтарга тиешелүү сырдын сакталышына кепилдик берүүгө, ошондой эле 
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Кардардын жеке маалыматтарынын купуялуулугун камсыз кылууга. Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарында каралган учурлардан башка учурларда 
Кардардын макулдугусуз банктык сырды түзгөн маалыматтарды бербөөгө. 

3.7.3. Тиешелүү банк-корреспонденттен Банктын эсеби боюнча көчүрмөнү же Кыргыз 
Республикасынын Социалдык фондунан жана Эмгек министрлигинен Кардарлардын 
эсебине каражаттардын түшкөндүгү жөнүндө ведомостту алган күндөн кийинки жумуш 
күндөн кечиктирбестен, Кардардын пайдасына түшкөн акча каражаттарды Эсепке 
жана/же Пенсиялык депозитке чегерүүгө. 

3.7.4. Эсептен акча каражаттарды которуу буйругу, эсеп боюнча чыгыштоо операциялары 
Банк тарабынан эсептеги акча каражаттардын калдыгынын чегинде жүзөгө 
ашырылат. 

3.8. Банк укуктуу: 
3.8.1. Колдонуудагы мыйзамдарда, Эрежелерде жана Келишимде каралган учурларда, 

Кардар тарабынан реквизиттер, жүргүзүлүп жаткан операциялар толук эмес/туура 
эмес көрсөтүлгөн учурда, операцияларды жүргүзүү мөөнөтү бузулган учурда, төлөм 
документи жана анын формасы мыйзамдардын талаптарына туура келбеген учурда 
же Кардардын эсебинде/эсептеринде акча каражаттар жетпеген жана/же жүргүзүлгөн 
операция үчүн Банктын сыйакысын төлөө үчүн жетпеген учурда, ошондой эле Банктан 
көз каранды болбогон техникалык себептерден улам операцияны жүргүзүүгө мүмкүн 
эмес болгон учурда Кардарга Эсеп же Аманаттар боюнча эсептешүү операцияларын 
жана кассалык операцияларды жүргүзүүдөн баш тартууга. 

3.8.2. Кардардын буйругу жана макулдугу жок анын эсебинен/электрондук капчыгынан 
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган документтердин негизинде 
акчалай суммаларды, ошондой эле Кардардын эсептерине/электрондук 
капчыктарына туура эмес чегерилген суммаларды, Банктын көрсөткөн кызматтары 
үчүн Банктын тарифтерине ылайык эсептелген комиссияларды, берилген 
кредитти/эсеп боюнча овердрафтты жана белгиленген пайыздарды төлөөгө карата 
суммаларды, ошондой эле Кардардын Банк алдындагы милдеттенмелери боюнча 
башка акча каражаттардын суммаларын, анын ичинде банктык тейлөөгө 
байланышпаган, бирок Банк менен Кардардын ортосундагы башка укуктук 
мамилелерден келип чыккан суммаларды чыгарууга. 

3.8.3. Операцияларды жүргүзүү экономикалык максатка ылайыктуу жана/же мыйзамдуу 
экенине Банкта шектенүүлөр пайда болгон учурда, Кардардан операциянын 
экономикалык максатка ылайыктуу жана мыйзамдуу экендигин тастыктоочу 
документтерди берүүсүн талап кылууга; Бул документтерге кардарга берилген 
эсептер, кардар тарабынан түзүлгөн келишимдер ж.б. кириши мүмкүн. Кардар талап 
кылынган документтерди берүүдөн баш тарткан учурда, Банк Эсеп жана/же 
Пенсиялык депозит боюнча операцияларды жүргүзүүдөн баш тартууга тийиш. 

3.9. Кардар милдеттүү:  
3.9.1. Эсеп ачууда жана/же эсеп боюнча операцияларды жүргүзүүдө Банкка керектүү 

документтерди берүүгө. Террористтик иштерди каржылоого жана кылмыштуу 
кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү максатында, 
Банк тарабынан милдеттүү текшерүүнү жүргүзүү үчүн Банктын сурамы боюнча 
кошумча документтерди берүүгө. 

3.9.2. Кардар, эгерде ал жеке жак болсо, Эсептерди ишкердик иш-аракеттерди жүзөгө 
ашырууга байланышкан операцияларды жүргүзүү үчүн колдонбоого милдеттенет. 

3.9.3. Банктын кызмат көрсөтүүлөрү үчүн акыны Банктын бекитилген тарифтеринде 
каралган шарттарда, тартипте жана өлчөмдө төлөөгө, ошондой эле Банктын кызмат 
көрсөтүүлөрү үчүн тарифтердин өзгөрүшүн карап турууга. 

3.9.4. Кардарга көчүрмө берилгенден кийин 5 календардык күндүн ичинде жаңылыштык 
менен эсептен чыгарылган же эсепке чегерилген суммалар жөнүндө жазуу жүзүндө 
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Банкка билдирүүгө. Көрсөтүлгөн мөөнөттө Кардардан эч кандай доо-талаптар келип 
түшпөгөн учурда, жүргүзүлгөн операциялар жана эсептеги калдык Кардар тарабынан 
тастыкталды деп эсептелет. 

3.9.5. Кардардын өзүнүн да, анын эсебин башкарууга укугу бар адамдардын да жеке 
маалыматтары, телефон номерлери өзгөргөн учурда же өздүгүн күбөлөндүрүүчү 
документин алмаштырган учурда бул тууралуу Банкка жазуу жүзүндө кабарлоого. 

3.9.6. Банктын талабы боюнча 3 (үч) жумуш күндүн ичинде операциянын/операциялардын 
мыйзамдуулугун жана экономикалык максатка ылайыктуулугун тастыктоочу 
документтерди Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык 
берүүгө. 

3.9.7. Накталай жана накталай эмес эсептешүүлөрдү жүзөгө ашыруу жана кассалык 
операцияларды жүргүзүү тартибин жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарын сактоого. 

3.10. Кардар укуктуу: 
3.10.1. Эсептеги акча каражаттарды өз алдынча башкарууга же мындай укукту Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка адамга берүүгө. 
3.10.2. Банктын бекитилген тарифтерине ылайык Эсеп боюнча көчүрмөлөрдү, Эсептер 

жана Депозиттер боюнча маалымкаттарды алууга.  
3.11. Кардарды кассалык тейлөө.  
3.11.1. Банк операциялык күндүн ичинде өзүнүн кассаларынан накталай акчаларды 

Кардарга берүүнү жана кабыл алууну жүзөгө ашырат. 
3.11.2. Банк кассалык ордерде көрсөтүлгөн суммада накталай акчаны Кардардан кабыл 

алат жана ошол эле күнү Кардардын эсебине чегерет. Банкноттор наркы (номинал) 
боюнча сорттолуп, алдыңкы жагы менен бир багытта, үстүнкү горизонталдуу жагы 
өйдө карай коюлушу керек. Монеталар наркы боюнча сорттолушу керек. Болбосо, 
кардардан Банктын тарифтерине ылайык сорттоо үчүн кошумча төлөм алынат.  

3.11.3. Касса кызматкери тарабынан өткөрүлгөн акчанын суммасы менен документте 
көрсөтүлгөн сумманын ортосунда айырма аныкталган учурда, ошондой эле шектүү 
же төлөөгө жараксыз банкноттор табылган учурда, документ иш жүзүндө өткөрүлгөн 
акчанын суммасына кайра таризделет. 

3.11.4. Кардарларга акчаны берүү акчалай чектер аркылуу же алуучунун инсандыгын 
тастыктаган документтерди көрсөткөндөн кийин чыгыштоо ордери боюнча 
жүргүзүлөт. 

3.11.5. Кассадан берилген акчаны Кардар акчаны берген касса кызматкеринин 
катышуусунда кассадан кетпестен текшерет. Кардар алынган акчаны өз каалоосу 
боюнча барактап кайра санап чыгууга укуктуу. Кардар Банктын имаратында жана 
анын өкүлүнүн катышуусунда накталай акчаны кайра саноодо накталай акчанын 
жетпей калганы жөнүндө доо-талаптарды коюуга укуктуу. Эгерде Кардар касса 
кызматкеринин катышуусунда берилген накталай акчаны санап албаса, Банк Кардар 
тарабынан алынган накталай акчанын жетишсиздиги, төлөөгө жараксыздыгы же 
жасалма болуп чыгышы боюнча доо-талаптарды кабыл албайт. 

4. Тараптардын жоопкерчилиги. 
4.1. Тараптар Келишим боюнча алган милдеттенмелерин бузгандыгы үчүн колдонуудагы 

мыйзамдарга ылайык жоопкерчилик тартышат.   
4.2. Кардардын эсебине акча каражаттарды өз убагында чегербегендиги же Эсептен акча 

каражаттарды туура эмес чыгаргандыгы үчүн, ошондой эле Эсептен акча 
каражаттарды которуу же берүү тууралуу Кардардын көрсөтмөлөрүн аткарбагандыгы 
үчүн Банк кардарга мөөнөтү өткөрүлгөн ар бир күн үчүн кайтарыла турган сумманын 
0,05% өлчөмүндө айып төлөм төлөйт. 

4.3. Кардар анын Эсептерине жаңылыштык менен киргизилген суммалар тууралуу Банкка 
дароо кабарлоого жана Банктын жазуу жүзүндөгү кабарлоосун алган учурдан тартып 
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ага таандык эмес каражаттарды 5 календардык күндүн ичинде Банкка кайтарып 
берүүгө милдеттүү. Бул талапты аткарбаган же өз убагында аткарбаган учурда Кардар 
Банкка кайтарыла турган сумманын 0,05% өлчөмүндө ар бир кечиктирилген күн үчүн 
үстөк айып төлөйт. 

4.4. Тараптар аргасыз кырдаалдын (форс-мажор) жүрүшүндө жоопкерчиликтен бошотулат. 
Аргасыз кырдаалга таянган Тарап мындай жагдай пайда болгон учурдан тартып 10 (он) 
жумуш күндөн кем эмес убакытта бул тууралуу жазуу жүзүндө башка Тарапка кабарлап, 
тийиштүү мамлекеттик орган тарабынан чыгарылган бул жагдайды тастыктаган 
документти көрсөтүшү керек. 

4.5. Банк төмөнкүлөр үчүн жоопкерчилик тартпайт: 
4.5.1. Кардардын жабдууларынын, программалык камсыздоолорунун, байланыш 

каналдарындагы коммуникациялардын бузуктугу жана/же коопсуздугу үчүн, үчүнчү 
жак (Интернетке кирүү провайдери ж.б.) тарабынан камсыздалган каражаттар жана 
кызмат көрсөтүүлөр үчүн. 

4.5.2. Кардар коопсуздуктун жана купуялуулуктун бекитилген чараларын, ошондой эле 
Интернет Банкингди колдонуу Эрежелерин аткарбагандыгы же талаптагыдай эмес 
аткаргандыгы үчүн. 

4.5.3. Ыйгарым укугу жок адам маалыматты алгандыгы үчүн, эгерде ал маалымат Банк 
тарабынан Кардар арызында көрсөткөн электрондук дарекке, уюлдук телефонго 
жөнөтүлгөн болсо; ошондой эле Кардар Банкка жазуу жүзүндө кабарлабастан, 
маалымат алуучу электрондук дарегин жана уюлдук телефонунун номерин 
өзгөрткөндүгү үчүн. 

4.5.4. Үчүнчү жактардын күнөөсүнөн улам, ошондой эле Кардар тарабынан көрсөтүлгөн 
реквизиттердин так эместигинен улам өз милдеттенмелерин аткарбагандыгы үчүн. 

4.5.5. Бул Эрежелерде жана Келишимде каралбаган башка бардык учурларда Тараптар 
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартышат. 
Мыйзамдарга бул Эрежелердин жана Келишимдин шарттарын өзгөртө турган 
өзгөртүүлөр киргизилген учурда Тараптар Келишимдин Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарына карама-каршы келбеген бөлүгүн жетекчиликке алышат. 

5. Биргелешкен эсептер боюнча шарттар (жеке жактарга гана тиешелүү). 
5.1. Эсепке ээлик кылууга бир же бир нече тараптын биригүүсү биргелешкен эсепке ээлик 

кыла турган бардык жактардын колдору коюлган жалпы арыздын негизинде 
жүргүзүлөт. 

5.2. Биргелешкен эсептеги акча каражаттар бардык биргелешкен ээлик кылуучулардын 
биргелешкен менчиги болуп саналат.  

5.3. Биргелешкен эсептин ээлеринин каалаган бирөөсүнүн Банк алдында ар кандай карызы 
бар болсо, анын ичинде бул келишимге байланышпаган милдеттенмелер боюнча да 
карызы бар болсо, Банк акцептсиз тартипте, биргелешкен эсептин башка ээлерине 
алдын-ала кабарлабастан жана алардын макулдугусуз тийиштүү карызды эсептен 
чыгарууга укуктуу. 

5.4. Биргелешкен эсептин кардарлары Келишимге кол коюу менен Банк биргелешкен 
эсептин ар бир (каалаган) ээсин эсептин жалгыз ээси катары кароосуна макулдугун 
билдиришет. 

5.5. Эгерде бир эле убакта биргелешкен ээлик кылуучулардын бир нече кол тамгалары бар 
болушу керектигин биргелешкен ээлик кылуучулар жазуу жүзүндө белгилебесе, 
биргелешкен эсептин каалаган ээси биргелешкен эсептин башка ээлеринин өкүлү 
болуп эсептелет жана жеке өзү биргелешкен эсептин калган ээлик кылуучуларынын 
макулдугусуз эсепти башкарууга жана бардык банк операцияларын жүргүзүүгө укуктуу. 

5.6. Банкка белгилүү болгон дарекке жана/же мобилдик номерге/электрондук 
почтага/почтага жөнөтүлгөн телефондук/электрондук билдирүү аркылуу биргелешкен 



тверждены: Протокол Правления №053/2022 от 01 июня 2022 

эсептин ээлеринин бирине жөнөтүлгөн ар кандай билдирүү биргелешкен эсептин 
бардык ээлерине тийиштүү түрдө жеткирилген болуп саналат. 

 
Банк эсеби жөнүндө Башкы келишимге №2 Тиркеме 

Интернет Банкинг системасына кирүү мүмкүнчүлүгүн берүү боюнча  

ЭРЕЖЕЛЕР  

Бул Эрежелер ачык оферта жана Кардар менен Банктын ортосунда түзүлгөн Банк эсеби 

жөнүндө Башкы келишимдин (мындан ары: Келишим) ажырагыс бөлүгү болуп саналат. 

Тараптар Банк эсеби жөнүндө Башкы келишимге кол койгон учурда Кардар ушул 

Эрежелерге толук кошулат. Кардар бул Эрежелерди кунт коюп окуп чыгышы керек. 

1. Бул Эрежелерде колдонулуучу түшүнүктөр жана терминдер: 
“ФИНКА Банк” ЖАКтын Интернет Банкинг, Мобилдик Банкинг системалары – бул 
кардарларды/кызматкерлерди аралыктан банктык тейлөө боюнча программалык 
комплекс, ал кардарларга/кызматкерлерге каалаган убакта жана Интернетке кирүү 
мүмкүнчүлүгү бар каалаган түзүлүштөн эсептерге жана алар боюнча операцияларга 
кирүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылат  (мындан ары – Система же ИБ). 
Мобилдик тиркеме – кардарларга мобилдик түзүлүштөрдү колдонуу менен Интернет 
аркылуу кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү жүргүзүүгө, Банкта ачылган эсептерин 
башкарууга жана башка операцияларды жүргүзүүгө арналган Android, iOS 
платформасындагы мобилдик түзүлүш (смартфон, планшет) үчүн программалык 
камсыздоо.  
WEB-ресурс – Кардарларга Интернет аркылуу кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү 
жүргүзүүгө, Банкта ачылган эсептерин башкарууга жана башка операцияларды 
жүргүзүүгө арналган Банктын www.fincabank.kg расмий сайтындагы баракча.  
Эрежелер - Интернет Банкинг системасына кирүү мүмкүнчүлүгүн берүү тартибин, 
Тараптардын укуктарын, милдеттерин жана жоопкерчиликтерин аныктоочу ушул 
Эрежелер. 
Логин – Кардардын-колдонуучунун жеке кабинетине кирүү үчүн аты. Логинди Кардар ИБ 
системасынын кызматтарын коштурууга жазган арызында көрсөтөт. 
ПИН-код – Кардардын инсандыгын тастыктоо үчүн жана Мобилдик тиркемеде жеке 
кабинетке кирүү үчүн Кардар тарабынан сунушталган жашыруун код. 
Жеке маалыматтар – белгилүү бир жеке адамга же инсандыгы аныкталып жаткан 
жеке адамга (жеке маалыматтардын субъектиси) түздөн-түз же кыйыр түрдө 
тиешелүү болгон ар кандай маалымат. 
Жеке маалыматтарды иштетүү – автоматташтыруу каражаттарын колдонуу 
менен же колдонбостон жеке маалыматтар менен ишке ашырылуучу ар кандай иш-
аракет (операция) же иш-аракеттердин (операциялардын) жыйындысы, анын ичинде 
жеке маалыматтарды чогултуу, жазуу, системалаштыруу, топтоо, сактоо, тактоо 
(жаңыртуу, өзгөртүү), чыгаруу, колдонуу, өткөрүп берүү (жайылтуу, берүү, колдонуу), 
блоктоо, өчүрүү, жок кылуу. 
Жеке маалыматтардын купуялуулугу – жеке маалыматтардын ээсинин макулдугусуз 
же башка мыйзамдуу негиздерсиз ал маалыматтардын жайылышына жол бербөө боюнча 
Банк тарабынан милдеттүү түрдө сакталуучу талап. 
 
2. Жалпы жоболор. 
2.1. Бул Эрежелер Кардарга Интернет Банкинг системасына кирүү мүмкүнчүлүгүн берүү 

тартибин аныктайт.  
2.2. Эрежелер Банктын расмий сайтына (www.fincabank.kg) жайгаштыруу аркылуу 

Кардарга жеткирилет.  

http://www.fincabank.kg/
http://www.fincabank.kg/
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2.3. Тараптар Банк Эрежелерге жана/же Тарифтерге өзгөртүүлөрдү киргизүүгө укуктуу деп 
макулдашышты. Эрежелерге жана/же Тарифтерге тиешелүү өзгөртүүлөрдү Банк ал 
өзгөртүүлөр күчүнө кирген күнгө чейин 10 (он) календардык күндөн кечиктирбестен 
Банктын сайтына жайгаштырат, бул Банк киргизилген өзгөртүүлөр жөнүндө Кардарга 
кабарлоо милдеттенмесин белгиленген тартипте аткарды болуп саналат. Эгерде 
Кардар Эрежелерге киргизилген өзгөртүүлөр менен макул болбосо, Кардар Банк эсеби 
жөнүндө Башкы келишимди бузуу жөнүндө Банкка жазуу жүзүндө Арыз берүү менен 
тейленүүдөн баш тартууга укуктуу. 

2.4. Келишимди түзүү Тараптардын ушул Эрежелерде каралган укуктарынын жана 
милдеттеринин, ошондой эле жоопкерчиликтердин келип чыгышына алып келет.  

2.5. Кардардын Интернет Банкинг системасын колдонуусу анын ушул Эрежелерге 
макулдугун жана жеке маалыматтарды иштеп чыгуунун шарттарын кабыл алганын 
билдирет. 

3. Интернет Банкинг системасын колдонуу шарттары. 
3.1. Банк Кардардын каалоосу боюнча арыздын негизинде Кардарды Интернет Банкинг 

системасына туташтыра алат, ал интернет-браузерди жана Android жана iOS 
платформасындагы смартфондор жана планшеттер үчүн Банктын атынан Google Play 
жана Apple App Store’до жайгаштырылган FINCA Банк Кыргызстандын мобилдик 
тиркемесин колдонуу менен Интернет Банкингге кирүү үчүн интерфейстерди камтыйт.  

3.1.1. FINCA Банк Кыргызстан мобилдик тиркемесин колдонуу үчүн маркеттен (Google Play, 
App Store) мобилдик түзүлүштүн операциялык системасына (Android, iOS-
тиешелүүлүгүнө жараша) дал келген тиркемени жүктөп алуу керек.  

3.1.2. WEB ресурс аркылуу ИБны колдонуу үчүн Кардар www.online.fincabank.kg шилтемеси 
боюнча Интернет Банкинг баракчасына өтүшү керек. 

3.1.3. WEB ресурс аркылуу ИБнын функционалдык мүмкүнчүлүктөрү кирүү интерфейсине 
жараша айырмаланышы мүмкүн.  

3.1.4. Кардар жеке компьютеринин жана башка жабдууларынын жардамы менен Интернет 
аркылуу ИБ системасында аралыктан тейленет.  

3.1.5. Кардар ИБ системасы аркылуу жеке кабинетке кирүү үчүн Банкка берген Арызга 
ылайык Банктан идентификациялык маалыматтарды: «Логин» жана «Паролду» алат. 

3.1.6. Кардардын арызында көрсөтүлгөн мобилдик телефон номерине жөнөтүлгөн СМС-
билдирүүдөгү бир жолку Паролду Кардардын алганы Кардардын Интернет Банкингге 
катталгандыгын ырастайт. 

3.1.7. Бир жолку Пароль бир нече символдон турат жана Кардар системага кирип, өзүнүн 
Паролун коюу үчүн колдонулат. Коопсуздук саясатына ылайык, Пароль символдордун 
тобунан: кичине тамгалардан (a, б, в, a, b, c ж.б.), сандардан (0-9), атайын 
символдордон (!, @, #, % ж.б.) турушу керек. 

3.1.8. Бир жолку Паролду колдонуу мөөнөтү 7 календардык күндү түзөт. Эгерде Кардар 
көрсөтүлгөн мөөнөттүн ичинде бир жолку Паролду колдонбосо, Пароль жараксыз 
болуп калат. Жаңы бир жолку Паролду алуу үчүн Кардар Банкка жазуу жүзүндөгү арыз 
менен кайрылышы керек. 

3.2. Кардар Келишим түзгөндөн кийин, идентификациялык маалыматтарды алгандан 
кийин, ошондой эле бул Эрежелер менен таанышып чыккандан кийин, ИБ 
системасында тейленүү укугуна ээ болот.  

3.3. Эсеп Интернет Банкингге кирүү мүмкүнчүлүгү менен аралыктан ачылган учурда Кардар 
эсеп боюнча операцияларды Банк тарабынан белгиленген Лимиттин чегинде жүргүзөт.  

3.4. Интернет Банкинг системасында системага кирүүнүн бир нече режими бар: 
 Көрүү режими – банктык эсептериндеги калдыкты көрүү мүмкүнчүлүгүн берет (жеке 

жактар, жеке ишкерлер жана юридикалык жактар үчүн жеткиликтүү); 
 Толук режим - банктык эсептер боюнча операцияларды жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн 

берет (жеке жактар, жеке ишкерлер жана юридикалык жактар үчүн жеткиликтүү); 
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 Аткаруучу режими – банктык эсептер боюнча операцияларды түзүү мүмкүнчүлүгүн 
берет (юридикалык жактар үчүн жеткиликтүү); 

 Авторизатор режими – аткаруучу тарабынан түзүлгөн банктык эсептер боюнча 
операцияларды бекитүү мүмкүнчүлүгүн берет (юридикалык жактар үчүн 
жеткиликтүү). 

3.5. Интернет Банкинг системасында Кардар накталай эмес операцияларды гана жүргүзө 
алат, ошондой эле эсеп/эсептер боюнча көчүрмөлөрдү ала алат жана операциялар 
боюнча документтерди көрө алат.  

3.6. Кардардын ИБ системасы аркылуу жөнөтүлгөн бардык буйрутмалары Банктын жумуш 
күндөрүндө ИБ системасындагы кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмесине жана тейлөө 
графигине ылайык аткарылат. Белгиленген убакыттан кийин келип түшкөн Кардардын 
буйрутмалары Банктын кийинки операциялык күнүндө аткарылат. 

3.7. Банк төлөм документин аткарууга кабыл алгандыгы жөнүндө тастыктоо алынган учурда 
накталай эмес түрдө эсептешүү Кардар үчүн кайтарылгыс болот жана Кардардын 
эсебинен/эсептеринен каражаттар чыгарылган учурда – акыркы болот. 

3.8. Банк төмөнкү учурларда ИБ системасына кирүү мүмкүнчүлүгүн убактылуу 
токтотот/токтотот: 
 ИБ системасы аркылуу тейлөөгө туташтырылган эсепти/эсептерди жабууда; 
 идентификациялык маалыматтар (колдонуучунун аты, пароль, OTP-пароль) 10 (он) 

жолу катары менен туура эмес киргизилгенде; 
 Банктын кызмат көрсөтүүлөрү үчүн акы төлөнбөгөндө; 
 ИБ системасы менен иштөөдө техникалык бузулуулар келип чыкканда; 
 программалык камсыздоону алмаштырууда жана профилактикалык иштерди 

жүргүзүүдө; 
 Эрежелер жана Келишим боюнча талаш жагдайлар пайда болгондо; 
 Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка учурларда. 
 техникалык көйгөйлөрдү чечүү убагында Кардар Банкка кагаз жүзүндө таризделген 

жана Кардар тарабынан кол коюлган төлөм документин берүү менен банктык 
операцияларды жүргүзүүгө тийиш. 

4. Коопсуздук жана купуялуулукту камсыздоо. 

4.1. Тараптар ИБ системасына кирүү үчүн идентификациялык маалыматтар Кардардын 

электрондук санариптик кол тамгасы менен бирдей деп эсептешет жана ал Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарына ылайык өз колу менен койгон кол тамгага барабар 

деп таанышат. 

4.2. СМС аркылуу бир жолку паролдорду алуу же Е-ТОКЕН жабдуусун сатып алуу 

коргонуунун кошумча каражаты болуп эсептелет (One Time Password – OTP пароль). 

E-TOKEН жабдуусун сатып алуу Банктын кеңселеринде Кардардын арызына ылайык 

жүргүзүлөт (E-TOKEНдин баасы Банктын Тарифтеринде көрсөтүлгөн, ал 

www.fincabank.kg сайтынын башкы бетинде жайгаштырылган).  

4.3. WEB ресурс аркылуу бир жолку Паролсуз ИБ системасына кирүүгө мүмкүн эмес. 

Кардардын ИБ системасына кирүү үчүн бир жолку Паролду ала турган мобилдик 

телефонунун номери анын ИБ системасынын кызматтарын туташтыруу үчүн арызында 

көрсөтүлөт. 

4.4. Тараптар туура Логинди, Паролду, ОТР-паролду же Е-ТОКЕН паролду колдонуу менен 

ИБ системасы аркылуу эсеп/эсептер боюнча операцияларды жүргүзүү тууралуу 

Кардардын буйрутмасын Кардар тарабынан берилди деп таанышат жана ал кагаз 

түрүндөгү буйрутмага барабар болуп эсептелет. 

4.5. Бардык Паролдор жана OTP купуя маалымат болуп саналат жана алар Кардарга гана 

белгилүү болушу керек. Паролдорду жана OTPди үчүнчү жактарга ачыкка чыгарууга же 
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берүүгө тыюу салынат. Паролдорду жана OTPди ачыкка чыгаруу Кардардын 

каражаттарына санкциясыз кирүүгө алып келиши мүмкүн. Эгерде Паролдор жана OTP 

үчүнчү жактарга белгилүү болуп калганы жөнүндө шектенүү пайда болсо же Мобилдик 

телефон жоголуп же уурдалып кетсе, Кардар WEB ресурстагы ИБнын менюсунун 

тиешелүү пунктуна кирип, Паролду өз алдынча алмаштыруусу керек же кызматка блок 

коюу үчүн дароо Банктын каалаган бөлүмүнө кайрылуусу керек же 440-440 же 4400 

(мобилдик телефондон) телефон номерлери аркылуу Банктын Маалымат борборуна 

чалууга тийиш (күнү-түнү). 

4.6. Эгерде компьютерде/ноутбукта/мобилдик түзүлүштө коопсуздуктун кошумча 

инструменттери иштебесе (мисалы, пароль же биометрикалык маалыматтар боюнча 

блоктон чыгаруу), анда Логинди жана Паролду жеке компьютерде/ноутбукта/мобилдик 

түзүлүштө сактоо сунушталбайт.  

4.7. Жалпы пайдалануудагы (жеке эмес) компьютер/ноутбук/мобилдик түзүлүш аркылуу 

ИБны коопсуз колдонуу үчүн клавиатурадан киргизилген жана экранга чыккан 

маалыматтардын купуялуулугун камсыз кылуу сунушталат, ал эми жумуш аяктагандан 

кийин системадан туура чыгуу сунушталат (бул үчүн ИБнын менюсунан “Чыгуу” 

командасын тандоо керек). 

4.8. Кардар ушул Эрежелердин 4.5., 4.6., 4.7. пункттарында каралган шарттарды 

сактабаган учурда, Банк үчүнчү жактардын иш-аракеттеринен улам Кардарга 

келтирилген зыян үчүн эч кандай жоопкерчилик тартпайт. 

4.9. Бул Эрежелер "ФИНКА Банк" ЖАКтын жеке маалыматтарды ачыкка чыгарбоо жана 

алардын купуялуулугун сактоону камсыз кылуу боюнча милдеттенмелерин аныктайт. 

4.10. Кардардын жеке маалыматтары Кардарга Интернет Банкинг системасына кирүү жана 

функцияларды колдонуу мүмкүнчүлүгүн берүү үчүн колдонулушу мүмкүн. 

4.11. Банк Кардардын жеке маалыматтарын мыйзамсыз же кокустан алуудан, жок 

кылуудан, өзгөртүүдөн, блоктоодон, көчүрүүдөн, жайылтуудан, ошондой эле үчүнчү 

жактардын башка мыйзамсыз аракеттеринен коргоо үчүн зарыл уюштуруучулук жана 

техникалык чараларды көрөт. 

4.12. Эгерде жеке маалыматтар Кардар тарабынан билип туруп берилсе же Кардардын 

күнөөсү боюнча билбестиктен үчүнчү жактарга белгилүү болуп калса, Банк эч кандай 

жоопкерчилик тартпайт.  

5. Тараптардын укуктары жана милдеттери. 
Банк милдеттүү: 
5.1. Банктын (www.fincabank.kg) сайтына маалыматты жайгаштыруу менен же башка жол 

аркылуу Кардарга ИБ системасындагы профилактикалык жана техникалык иштер 
жөнүндө маалымдоого. 

5.2. Кардардын оозеки же жазуу жүзүндөгү кайрылуусу боюнча Кардардын аккаунтун дароо 
блоктоого. 

5.3. Жеке маалыматтар жөнүндө алынган маалыматты ушул Эрежелердин 4.10. пунктунда 
көрсөтүлгөн максаттар үчүн гана колдонууга. 

5.4. Купуя маалыматтын купуя сакталышын камсыздоого, Кардардын алдын ала жазуу 
жүзүндөгү уруксаты жок ачыкка чыгарбоого, ошондой эле Кардардын берилген жеке 
маалыматтарын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген талаптарды 
кошпогондо, алмашпоого, жарыялабоого же башка мүмкүн болгон жолдор менен 
ачыкка чыгарбоого. 

5.5. Кардардын жеке маалыматтарынын купуялуулугун сактоо үчүн адатта мындай түрдөгү 
маалыматты коргоодо колдонулуучу тартипке ылайык алдын алуу чараларын көрүүгө.  

Банк укуктуу: 
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5.6. Зарыл болгон учурда Банк Кардардан документти кагазда тариздөөнү талап кылууга 
укуктуу. Бул учурда Банк кагаз түрүндөгү документти алганга чейин буйрутмаларды 
аткарбоого укуктуу.  

5.7. Кардар бул Эрежелерди жана Келишимди бузган учурда, Кардар тарабынан шектүү 
операциялар жүргүзүлгөн учурда, ошондой эле Банктын ыктыяры боюнча башка 
учурларда коопсуздукту камсыз кылуу үчүн Кардарга ИБ системасына кирүүгө блок 
коюуга. 

5.8. Эгерде ИБ системасы акыркы жолу кколдонулган убактан тартып 6 (алты) айдан ашык 
убакыт өткөн болсо, Кардарга ИБ системасына кирүүгө блок коюуга. Кардардын жазуу 
жүзүндөгү арызынын негизинде ага кайрадан ИБ системасына кирүү мүмкүнчүлүгү 
берилет. 

5.9. ИБ системасында операциялар боюнча жалпы лимиттерди коюуга/өзгөртүүгө. 
5.10. Бул Эрежелердин жана Келишимдин шарттарын бир тараптуу өзгөртүүгө, мында бул 

тууралуу Кардарга кабарлоо ыкмасы төмөнкүдөй болушу мүмкүн: ИБ системасы 
аркылуу билдирүү, Банктын кеңсесинин операциялык залындагы маалымат 
тактасына же Банктын (www.fincabank.kg) сайтына маалыматты жайгаштыруу. 

Кардар милдеттүү: 
5.11. ИБны үчүнчү жактар колдонуп жаткан учурлар аныкталганда, системага кирүүгө блок 

коюу үчүн Банктын Маалымат борборунун 4400 же +996 312 440 440 телефондору 
аркылуу Банкка кабарлоого. 

5.12. ИБ системасында иштөөдө Эрежелерди жетекчиликке алууга жана сактоого. 
5.13. Электрондук буйрутмалар жөнөтүлгөндөн кийин Банк аларды алганын жана 

аткарганын текшерүүгө. Алуу жана/же аткаруу факты тастыкталбаган учурда – анын 
себебин аныктоо үчүн Банкка сурам менен кайрылууга.  

5.14. ИБ системасында идентификациялык маалыматтарды (колдонуучунун атын, 
паролду, ОТР-паролду, электрондук кол тамганын ачкычын) колдонууда  
купуялуулукту камсыз кылууга. 

5.15. Санкцияланбаган кирүү аныкталганда же кирүү аракети байкалганда, ошондой эле 
Кардардын идентификациялык маалыматтары жоголгондо/уурдалганда, мобилдик 
телефон номери өзгөргөндө/жоголгондо бул тууралуу дароо Банкка кабарлоого. 

5.16. Интернет Банкинг системасын колдонуу үчүн зарыл болгон жеке маалыматтар 
жөнүндө маалыматтарды берүүгө жана маалыматтар өзгөргөн учурда жеке 
маалыматтар жөнүндө берилген маалыматтарды жаңыртууга жана толуктоого. 

Кардар укуктуу: 
5.17. ИБ системасына санкцияланбаган кирүү аныкталганда же кирүү аракети байкалганда 

анын идентификациялык маалыматтарына (колдонуучунун аты, пароль, ОТР-пароль) 
блок коюу талабы менен Банкка кайрылууга. 

5.18. ИБ системасында идентификациялык маалыматтарды (колдонуучунун атын, 
паролду) өзгөртүүгө. 

5.19. Кардар келишимдин шарттарына ылайык кызмат көрсөтүүлөрдү жеткирип берүүчүгө 
арыз берүү менен аралыктан тейлөө системасында жүргүзүлгөн транзакцияга 
каршылыгын билдире алат. Кызмат көрсөтүүлөрдү жеткирип берүүчү тиешелүү төлөм 
системасынын регламентине жана иштөө тартибине ылайык транзакцияны жокко 
чыгарат. 

Кардар төмөнкүлөр үчүн жоопкерчилик тартат:  
5.20. ИБ системасына кирүү каражаттарынын купуялуулугун камсыз кылуу үчүн, кирүү 

каражаттарын санкциясыз колдонуунун натыйжасында пайда болгон чыгымдар үчүн, 
ошондой эле Келишимдин жана Эрежелердин шарттарын талаптагыдай 
аткарбагандыгы үчүн. 

5.21. Төлөм каражаттарын колдонуу эрежелерин жана төлөм документтерин тариздөө 
тартибин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык сактоо үчүн. 
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5.22. Коопсуздуктун, купуялуулуктун чараларын жана Эрежелерин талаптагыдай 
аткарбагандыгы үчүн. 

5.23. Телефонун жана/же идентификациялык маалыматтарын жоготкон учурдан тартып ИБ 
системасына кирүүгө блок коюу үчүн Банкка кайрылганга чейин жүргүзүлгөн 
операциялар үчүн. 

Банк төмөнкүлөр үчүн жоопкерчилик тартпайт: 
5.24. Кардар коопсуздуктун жана купуялуулуктун белгиленген чараларын, ошондой эле 

Интернет Банкингди колдонуу Эрежелерин талаптагыдай аткарбагандыгы үчүн. 
5.25. ИБ системасын колдонуу менен Кардардын көрсөтмөлөрүн аткарбагандыгы үчүн,  

эгерде Кардардын эсебине арест коюлган болсо же ал боюнча операциялар 
Келишимде белгиленген тартипте же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына 
ылайык убактылуу токтотулган болсо. 

6. Интернет Банкингди колдонуу менен жүргүзүлүүчү операциялардын тизмеси 
6.1. Интернет Банкингди коштуруу менен Кардарга төмөнкү операциялар жеткиликтүү 

болот: 
6.1.1. Акча которуулар: 
- Кардарларга Банктын ичинде; 
- Банктагы өз эсептеринин ортосунда; 
- улуттук валютада башка банктагы эсептерге; 
- акча которуу системалары аркылуу; 
- чет өлкөлүк валютада (SWIFT); 
- чет өлкөлөрдүн карталарына. 
6.1.2. Депозиттер: 
- депозиттерди ачуу; 
- Кардардын депозиттери жөнүндө маалыматтарды көрүү; 
6.1.3. Кредиттер: 
- кредит алууга арыздарды жөнөтүү; 
- мурда алынган кредиттер жөнүндө маалыматтарды көрүү; 
6.1.4. Коммуналдык жана башка кызмат көрсөтүүлөр үчүн акы төлөө (турак жай-

коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр (ЖКХ) жана байланыш кызматтары үчүн төлөмдөр, 
мамлекеттик төлөмдөр жана башкалар); 

6.1.5. Эсеп боюнча көчүрмөлөрдү, ошондой эле жүргүзүлгөн транзакциялар жөнүндө толук 
маалыматты көрүү;  

6.1.6. Өз эсептеринин ортосунда накталай эмес түрдө акча алмаштыруу, ошондой эле 
накталай эмес операциялар боюнча валюталардын  курстарын көрүү; 

6.1.7. Төлөмдөрдүн жана кызмат көрсөтүүлөргө төлөөнүн шаблондорун түзүү; 
6.1.8. Дайыма жүргүзүлүүчү төлөмдөрдү түзүү; 
6.1.9. Паролду алмаштыруу (МБ); 
6.1.10. Логинди, Паролду өзгөртүү, аватарды жүктөө, учурдагы Тарифтерди жана 

лимиттерди көрүү (ИБ WEB ресурсу); 
6.1.11. Банктын жакынкы бөлүмүн/АТМ/ПОС-терминалдарды көрүү. 
6.2. Кардардын эсебин толуктоо Банктын кассаларында, Cash-in терминалдарда накталай 

түрдө же анын эсебине акча которуу жолу менен накталай эмес түрдө жүргүзүлөт. 
6.3. Кардардын эсебинен накталай акча алуу Банктын каалаган бөлүмүндө касса аркылуу 

Кардардын паспортун милдеттүү түрдө көрсөтүү менен же банкоматтарда банктык 
карта аркылуу ишке ашырылат. 

7. Башка шарттар. 
7.1. Тараптар алар колдонуп жаткан ИБ системасы маалыматты иштеп чыгууда, сактоодо, 

кабыл алууда жана берүүдө ишенимдүү жана натыйжалуу ишти камсыз кылуу үчүн, 
анын ичинде санкциясыз кирүүдөн коргоо үчүн, ошондой эле электрондук буйрутманын 
аныктыгын тастыктоо үчүн жетиштүү деп таанышат. 
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7.2. Тараптар идентификациялык маалыматтар же кирүү (колдонуу) мүмкүндүгүн  берүүчү 
жабдуулар жоголгондо, уурдалганда, үчүнчү жактарга берилгенде же үчүнчү жактар 
тарабынан колдонулганда, системага санкциясыз кирүү үчүн бардык жоопкерчилик 
Кардарга жүктөлөт деп таанышат. 

7.3. Кардарлардын доо-талаш төлөмдөр боюнча арыздары жүргүзүлгөн төлөмгө жараша 
Банк тарабынан 3 жумуш күндүн ичинде каралат. Банк төлөм процессине катышкан 
контрагенттин баш тартуусун алган учурда акчаларды кайтарып берүүгө кепилдик 
бербейт.  

7.4. Кардар Банктын www.fincabank.kg сайтында жайгаштырылган ИБ системасын колдонуу 
шарттары жана эрежелери, ИБ системасында тейлөө графиги жана маалымат 
коопсуздугу боюнча эскертме менен таанышып чыкканын тастыктайт.  
 

              Банк эсеби жөнүндө Башкы келишимге №3 Тиркеме  

 

«ФИНКА Банк» ЖАКта банктык картаны колдонуу 

ЭРЕЖЕЛЕРИ 

Бул Эрежелер ачык оферта жана Кардар менен Банктын ортосунда түзүлгөн Банк эсеби 

жөнүндө Башкы келишимдин (мындан ары: Келишим) ажырагыс бөлүгү болуп саналат. 

Тараптар Банк эсеби жөнүндө Башкы келишимге кол койгон учурда Кардар ушул 

Эрежелерге толук кошулат. Кардар бул Эрежелерди кунт коюп окуп чыгышы керек.  

Бул Эрежелерде колдонулуучу терминдер жана кыскартуулар: 
Авторизация – Картаны колдонуу менен операция жүргүзүүгө Банк тарабынан уруксат 
берүү. Банктын карталары боюнча авторизация автоматташтырылган режимде гана 
мүмкүн болот (электрондук жабдууларды колдонуу менен: Банкоматтар, ПОС-
терминалдар, Виртуалдык ПОС-терминалдар (Интернет аркылуу акы төлөөгө 
Картаны кабыл алуучу Соода-кызмат көрсөтүү ишканаларынын сайттарындагы). 
Картаны жокко чыгаруу – Картаны жараксыз деп таануу жана аны жүгүртүүдөн алып 
таштоо. 
Банк күнү – Кыргыз Республикасындагы банктар банктык операцияларды жүргүзүү үчүн 
ачык болгон күн (ишемби, жекшемби жана Кыргыз Республикасында расмий түрдө 
майрам же дем алуу күнү деп жарыяланган күндөн тышкары).  
Банкомат – электрондук-механикалык жабдуу, ал Карта ээлерине накталай акча 
каражаттарды алууга жана Картанын жардамы менен Банктын башка кызматтарынан 
колдонууга мүмкүндүк берет. 
Контактсыз Карта – бул контактсыз технологиясы бар Карта, анда контакттуу чип 
жана магниттик тилкеден тышкары PayWave (Visa карталар үчүн) же PayPass 
(MasterCard карталар үчүн) технологияларынын базасындагы төлөм системаларынын 
атайын технологияларынын негизинде антенналуу микросхема камтылган, ошондой 
эле эл аралык төлөм системасынын контактсыз технологиясынын логотиптери жана 
символдору түшүрүлгөн. Контактсыз Карта кошумча түрдө соода-тейлөө 
ишканаларында товарлар/кызматтар үчүн Контактсыз төлөмдөрдү жүргүзүүгө 
мүмкүндүк берет, бул үчүн Картанын контакттуу чибин же магниттик тилкесин 
окутпастан, ал Контактсыз Картаны контактсыз технологиясы бар атайын 
электрондук жабдууга/ПОС-терминалга тийгизүү керек. 
Контактсыз төлөм – бул карта менен картаны окугучтун же терминалдын ортосунда 
физикалык байланышсыз жүргүзүлүүчү төлөм.  
Картага блок коюу – Картанын жардамы менен операцияларды жүргүзүүгө туруктуу 
же убактылуу тыюу салуу.  
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Дебеттик карта – бул Карта ээсине Карталык эсептеги акчанын суммасынын чегинде 
төлөмдөрдү жүргүзүүгө мүмкүндүк берүүчү Карта. 
Көчүрмө – Карталык эсеп боюнча жүргүзүлгөн операциялардын тизмеси, ал ушул 
Эрежелердин шарттарын эске алуу менен Карта ээсинин сурамы боюнча Банк 
тарабынан түзүлөт жана Карта ээсинин сурамында көрсөтүлгөн убакыттын ичинде 
Карталык эсепте жүргүзүлгөн операцияларды чагылдырат. Карталык эсептеги калдык 
мурунку иш күндөгү Карта боюнча калдыкты көрсөтөт.  
Карта ээси – Банктын кардары, жеке жак, анын ичинде юридикалык жак/жеке ишкер-
эсептин ээси тарабынан ыйгарым укук берилген, түзүлгөн келишимдин негизинде 
картаны пайдалануу менен операцияларды жүргүзүүгө укугу бар жеке жак, Банктын 
кардары.  
Карыз – бул карталык эсепти ачуу, тейлөө жана төлөм картасын чыгаруу боюнча 
келишимге ылайык Карта ээсинин Банк алдындагы карызы. 
Карта – банктык төлөм картасы (негизги жана/же кошумча), анын жардамы менен 
Кардар электрондук терминалдар же башка түзүлүштөр аркылуу акча каражаттарын 
жана/же карыз акча каражаттарын алуу мүмкүндүгүнө ээ болот. Ал түзүлүштөрдүн 
жардамы менен бул Картанын ээси төлөмдөрдү төлөп, накталай акча каражаттарды 
ала алат жана Банк тарабынан аныкталган шарттарда башка операцияларды жүргүзө 
алат. Карта анда көрсөтүлгөн айдын жана жылдын аягына чейин жарактуу болот. 
Мөөнөтү өткөн карталар жана мөөнөтү жете элек карталар боюнча операцияларды 
жүргүзүүгө болбойт. Банк тарабынан чыгарылган Карта Банктын менчиги болуп 
эсептелет жана Банктын биринчи талабы боюнча Банкка кайтарылып берилиши керек.   
Карталык эсеп – Кардардын акча каражатынын жүгүртүлүшүн жана карталык 
операцияларды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана бул Эрежелерге ылайык 
эсепке алуу үчүн Банк тарабынан Кардарга ачылган банктык эсеп.  
Карталык операция – СТИде товарлар жана көрсөтүлгөн кызматтар үчүн акы төлөө, 
накталай акча каражаттарды алуу жана картаны колдонуу менен ишке ашырылуучу 
башка операциялар.  
Код катары сөз – тамгалардан жана сандардан турган сөз, аны Кардар өзү тандайт 
жана ал карталык эсепти ачууга жана картаны чыгарууга жазылган арызда же Кардар 
тарабынан Банкка берилген башка жазуу жүзүндөгү документтерде көрсөтүлөт жана 
Кардарды телефон аркылуу идентификациялоо үчүн колдонулат. 
Карталык операциялардын лимиттери – Картаны колдонуу менен жүзөгө 
ашырылуучу операциялардын максималдуу суммасына жана/же санына карата лимит, ал 
Банктын ченемдик документтерине ылайык аныкталат жана лимиттен ашканда Банк 
карталык операцияны жүргүзүүдөн баш тартууга укуктуу. 
Контактсыз картаны колдонуу менен операцияларды жүргүзүүгө лимиттер – 
ПИН-кодду колдонбостон операцияларды жүргүзүүгө Банк тарабынан коюлган 
лимиттер; атайын транзакциялык лимиттер (ал лимиттерди ашырганда Контактсыз 
карта контакттуу карта катары гана колдонулушу мүмкүн). 
Банктык төлөм карталарын колдонуу менен эсептешүүлөрдүн эл аралык төлөм 
системасы (мындан ары – эл аралык төлөм системасы) – бул ушул системалардын 
операторлорунун талаптарына жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык 
чыгарылуучу жана тейленүүчү эл аралык карталарды колдонуу менен эсептешүүлөрдү 
жүргүзүү системасы. Система анын катышуучуларынын ортосунда карталарды 
колдонуу менен жүргүзүлүүчү төлөмдөр боюнча чет өлкөлүк валютада өз ара 
эсептешүүлөрдү жүргүзүүнүн белгилүү бир эрежелерин белгилейт. 
ПИН-код – жеке идентификациялык номер жана төрт орундуу сандан турган жашыруун 
код, ал Карта ээсине ыйгарылат жана электрондук жабдуулар аркылуу Карталык 
операцияларды жүргүзүүдө Карта ээсин идентификациялоо үчүн колдонулат. ПИН-код 
Карта ээсине гана белгилүү болот жана Карта менен чогуу бир жолу берилет.   
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ПИН-конверт – Карта ээсине берилген атайын чапталган конверт, анда ПИН-код 
жазылган кошумча барак бар. 
Элкарт төлөм системасы (мындан ары – Элкарт системасы) – «ЭЛКАРТ» улуттук 
төлөм системасы, программалык-техникалык каражаттардын, иш кагаздардын жана 
уюштургуч-техникалык иш чаралардын жыйындысы; бул  системанын ички эрежелерине 
ылайык, ЭЛКАРТ төлөм карталарын колдонуп, төлөм жүргүзүүнү камсыз кылат. 
«ЭЛКАРТ» улуттук төлөм системасы иштөө эрежелерин аныктайт жана системанын 
мүчөлөрүнүн ортосунда валюталарды тиешелүү конвертациялоо менен Карталык 
операциялар боюнча клирингдик эсептөөлөрдү жүргүзөт.  
ПОС-терминал – төлөм карталарынын жардамы менен накталай эмес төлөмдөрдү 
жүргүзүүгө арналган электрондук-механикалык жабдуу. 
Эрежелер – Банктын  www.fincabank.kg расмий сайтында жайгаштырылган, Интернет 
Банкинг системасына кирүү мүмкүнчүлүгүн берүү тартибин, Тараптардын укуктарын, 
милдеттерин жана жоопкерчиликтерин аныктоочу ушул Эрежелер. 
Тейлөө ишканасы – товарлар жана кызмат көрсөтүүлөргө төлөм жүргүзүү үчүн 
карталарды кабыл алууга укуктуу Соода-тейлөө ишканасы (мындан ары – СТИ). 
Алдын ала чыгарылган карта – картанын бетинде карта ээсинин фамилиясын жана 
атын көрсөтпөстөн, банктын бөлүмдөрүндө дароо берилүүчү карта, ал конкреттүү 
кардарга ачыла турган эсепке кирүү мүмкүндүгүн камсыз кылат жана акча которууларды 
кабыл алууга, перифериялык жабдуулар аркылуу акча каражаттарды накталоого, соода 
түйүндөрүндө накталай эмес төлөм жүргүзүүгө, КРУБдун ченемдик-укуктук 
актыларына жана Террористтик иштерди каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди 
легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзамдардын 
талаптарына ылайык Интернет аркылуу операцияларды жүргүзүүгө арналган. 
СМС-билдирүү – Картаны колдонуу менен жүргүзүлгөн чыгыш жана/же кириш 
операциялар (накталай акча каражаттарды алуу, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр 
үчүн төлөө) тууралуу СМС-билдирүүлөрдү жана/же маалымат катары жөнөтүлгөн 
башка билдирүүлөрдү мобилдик телефонго алуу.  
Картанын колдонуу мөөнөтү – операцияларды жүргүзүү үчүн Картаны колдонууга 
мүмкүн болгон мезгил. Карта 3 жылдан кем эмес мөөнөткө берилет. 
Тарифтер – Карталар жана Карталарды колдонуу менен жүзөгө ашырылган 
операциялар боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн Банк тарабынан бекитилген, Банктын 
комиссиялары жана сыйакылары төлөнгөн күнгө карата колдонулуучу тарифтер. 
  
1. Жалпы жоболор. 
1.1. Бул Эрежелер Банктын Карталарын чыгаруу жана тейлөө тартибин, Карталык 

эсептерди ачуу жана тейлөө тартибин, Картаны алган юридикалык жактарды, жеке 
ишкерлерди жана жеке жактарды тейлөө шарттарын, о.э. Картаны колдонуп, 
операцияларды жүргүзүү тартибин аныктайт.   

1.2. Бул Эрежелер Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына, Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актыларына, Төлөм системасынын 
эрежелерине жана нускамаларына ылайык иштелип чыкты.  

1.3. Бул Эрежелер бардык Карта ээлерине бирдей болуп эсептелет.  
1.4. Карта ээси бул Эрежелерге макул болуу менен бул Эрежелерде каралган бардык 

милдеттенмелерди аткарууга милдеттенет.  
1.5. Карталык эсеп Карта ээсинин тандоосу боюнча улуттук же чет өлкөлүк валютада 

жүргүзүлөт. 
1.6. Карталык эсепти ачууда Банкка Банк эсебин ачууга керек болгон документтерди, 

ошондой эле зарыл болгон учурда, Банктын сурамы боюнча операцияларды 
(бүтүмдөрдү) ишке ашыруунун негиздерин тастыктай турган кошумча документтерди, 
маалыматтарды жана КРнын «Террористтик иштерди каржылоого жана кылмыштуу 
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кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү жөнүндө» 
Мыйзамына ылайык, башка маалыматтарды жана документтерди берүү керек.  

1.7. Карта Банктын менчиги болуп саналат жана Кардарга Картанын колдонуу мөөнөтү 
аяктаганга чейинки мөөнөткө берилет. Карта Банктын биринчи талабы боюнча Банкка 
кайтарылып берилиши керек. 

1.8. Банк Картадагы акча каражаттардын минималдуу өлчөмүн (кемибей турган калдыкты) 
бекитүүгө укуктуу. Карта ээси ал сумманы Келишимдин иштөө мөөнөтүнүн ичинде 
колдоно албайт. Кемибей турган калдыктын өлчөмү Банктын Тарифтеринде каралган. 

1.9. Бул Эрежелер жана Банктын Тарифтери Банктын www.fincabank.kg расмий веб-
сайтында жана Банк бөлүмдөрүнүн маалымат такталарында жайгаштырылат. 

1.10. Операциялардын реестри жана Банк тарабынан Төлөм системасынан алынган башка 
документтер Кардардын Картадагы операцияларын тастыктоочу расмий документ 
экенине Тараптар макул болушту. 

1.11. Картадагы операциялар боюнча комиссия кызмат көрсөтүлгөн күнгө карата 
колдонулуп жаткан Банктын Тарифтери боюнча алынат. 

1.12. Банк Карта ээлеринен купуя маалыматты алуу үчүн электрондук байланыш 
каражаттарын колдонбойт. Ушуга байланыштуу, Карта ээсине өздөрүн Банктын 
кызматкерлери деп тааныштырган адамдардын атынан жөнөтүлгөн жана 
Картанын ээсинен ПИН-кодду, картанын номерин, код катары сөздү жана башка 
жеке маалыматтарды берүүнү суранган кандайдыр бир электрондук 
билдирүүлөргө жооп берүүгө тыюу салынат. 

2.1. Картаны берүү жана сактоо тартиби. 
2.1.1. Банк даяр болгон Картаны Кардарга же Кардар тарабынан берилген ишеним каттын 

негизинде иш жүргүзгөн адамга берет. Картаны алып жатканда, Кардар Берилген 
карталардын журналына, о.э. Картанын артындагы атайын сапка кол тамгасын коёт.   

2.1.2. Карта берилгенден кийин Карта ээсине ПИН-код берилет. Ушуну менен бирге, Карта 
ээси Картаны активдештирүү тартиби жана Банк тарабынан анын ПИН-кодун 
билдирүү ыкмасы Банк тарабынан өз алдынча аныкталаарына макул болот. Банк 
кызматкерлери ПИН-кодду билишпейт жана Карта ээси аны Картаны колдонуу 
мөөнөтүндө жашыруун сакташы керек.   

2.1.3. Картаны жана ПИН-кодду башка адамдарга колдонууга же күрөө катары берүүгө 
тыюу салынат. Ыйгарым укук берилбеген адам Картаны колдонгон учурда Карта 
алынат.  

2.1.4. Картанын алдыңкы бетинде микропроцессор орнотулган, ал эми картанын арткы 
бетинде маалымат камтылып, код коюлган магниттик тилке бар. Жагымсыз 
факторлордун таасир этишине жол бербөө керек: электромагниттик толкундар 
(дисплейдин жанына, магниттелген же магнити бар буюмдардын, мисалы, 
ачкычтын, сумкадагы магниттик бекиткичтин жанына коюу), механикалык 
бузулуулар (чийүү, кирдетүү, ысытуу, мисалы, күндүн нуруна), о.э. чиптеги да, 
магниттик тилкедеги да жазууну буза турган жана Карталык операцияларды 
жүргүзүүгө тоскоол болуучу факторлорго жол бербөө керек.   

2.1.5. Картаны футлярда же капчыкта сактоо керек, аны колдонууда көп күч колдонуунун 
кажети жок.  

3. Тараптардын укуктары жана милдеттери. 
Кардар укуктуу: 
3.1. Карталык эсепке акча каражаттарды накталай жана накталай эмес түрдө салууга. 
3.2. Банктын каалаган кеңсесине жазуу жүзүндө арыз менен кайрылып, код караты сөздү 

бекитүүгө жана аны өзгөртүүгө.  
3.3. Карта жоголгондо, жарактан чыкканда же ПИН-код жоголгондо (унутулуп калганда), 

Банкка жазуу жүзүндө кайрылып, Банктын комиссияларын төлөгөндөн кийин жаңы 
Карта алууга. 

http://www.fincabank.kg/


тверждены: Протокол Правления №053/2022 от 01 июня 2022 

3.4. Банкка же «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКка Картага блок коюу же блоктон 
чыгаруу талабы менен оозеки же жазуу жүзүндө кайрылууга.  

3.5. Банкка өзүнүн атына да, Банктын ички эрежелеринде көрсөтүлгөн тийиштүү 
документтерди жол-жоболоштуруу менен үчүнчү жактын атына да кошумча картаны 
чыгаруу үчүн жазуу жүзүндө арыз менен кайрылууга. Бул учурда бир Карталык эсепке 
таандык кошумча карталардагы акча каражаттардын калдыгы бирдей болот.    

3.6. Банкка 10 (он) банктык күндөн кем эмес убакыттын ичинде Карталык эсепти жабуу 
жөнүндө алдын-ала жазуу жүзүндө кабарлоо менен Келишимди, анын ичинде банктык 
картаны тейлөө бөлүгүн бир тараптуу бузууга жана картаны Банкка кайтарып берүүгө. 

3.7. Банктын каалаган кеңсесинде арыз жазуу менен «СМС-билдирүү» кызматын 
коштурууга же аны өчүрүүгө жана Карталык эсеп боюнча жүргүзүлгөн операциялар 
тууралуу маалыматты жана башка маркетингдик СМС-билдирүүлөрдү алууга (СМС-
билдирүү операциялардын кайсы түрлөрүнө берилерин Банк тандайт). 

3.8. Контактсыз карта менен операцияларды жүргүзүүдө, картаны соода-тейлөө 
ишканасынын кассирине бербестен, контактсыз окуй турган ПОС-терминалга 
жакындатып, ПОС-терминал тарабынан керектүү маалыматты Картадан контактсыз 
окуу операциясын өз алдынча жүргүзүүгө. 

Кардар милдеттүү: 
3.9. Эгерде Кардар жеке жак болсо, ал Карталык эсепти эсептешүүлөр үчүн, ошондой эле 

ишкердик же коммерциялык иштерге байланышпаган акча каражаттарды сактоо жана 
топтоо үчүн пайдаланууга милдеттүү. 

3.10. Картаны үчүнчү жак колдоно ала турган жагдай пайда болгон учурда ага блок коюу 
үчүн процессинг борборунун тейлөө борборунун +996 312 63 76 96, +996 312 63 76 97 
телефондоруна же 4400 же +996 312 440 440 телефондору аркылуу Банктын 
маалымат борборуна күнү-түнү чалып, билдирүүгө. Карта боюнча эч кандай 
билдирүүлөр болбогон учурда, Карта боюнча жүргүзүлгөн операциялар үчүн 
жоопкерчилик Кардарда болот.  

3.11. Банк кызматтары үчүн акыны бекитилген Тарифте көрсөтүлгөн шартта, тартипте жана 
өлчөмдө төлөөгө. 

3.12. Кызмат көрсөтүүнүн шарттарынын өзгөрүшүнө, Банктын бул Келишимди түзүүгө 
байланышкан эрежелерине жана тарифтерине көз салып турууга. 

3.13. Эсептин ай сайын берилүүчү көчүрмөсүнүн жана Интернет Банкингдин жардамы 
менен же башка ыкмалар менен Карталык эсептеги каражаттардын жүгүртүлүшүн 
көзөмөлдөп турууга. 

3.14. Карталык эсеп боюнча ай сайын берилүүчү банк көчүрмөсүн Банктын каалаган 
кеңсесинен өз алдынча алууга. Карталык эсеп боюнча көчүрмөдө буга чейин эсеп 
боюнча мурда жүргүзүлгөн операциялар жана көчүрмө суралган күндөн мурунку күнгө 
чейинки бардык маалымат камтылган.   

3.15. Карталык эсепке жаңылыш чегерилген акчаны Банктан бул тууралуу жазуу жүзүндө 
тийиштүү кабарлоону же көчүрмөнү алган күндөн тартып 2 (эки) банктык күндүн 
ичинде Банкка кайтарып берүүгө. 

3.16. Картадагы жүргүзүлгөн операциялар боюнча доо-талапты операция жүргүзүлгөн 
убактан тартып 90 (токсон) календардык күндүн ичинде берүүгө. Операция 
жүргүзүлгөн убактан тартып 90 (токсон) календардык күндүн ичинде доо-талап 
берилбесе, анда Кардардын эсеби боюнча бардык операциялар кабыл алынды деп 
эсептелет.  

3.17. Картаны колдонуу укугун ырастоочу ПИН-кодду жазып, бардык операциялар боюнча 
Банк менен эсептешүүгө (операция жүргүзүлгөнгө чейин картага блок коюлбаса). 

3.18. Карта жоголгон же уурдалган учурда, Эрежелерде каралган тартипте Картага блок 
коюу талабы менен Банкка дароо оозеки кайрылууга. 
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3.19. Картанын сакталышын жана талапка ылайык колдонулушун камсыздоого. Ар кандай 
үчүнчү жактарга ар кандай жолдор менен Картаны бербөөгө, Картага кирүү коддорун 
ачыкка чыгарбоого (айтпоого). 

3.20. Банктан бул Келишимдин бузулгандыгы тууралуу жазуу жүзүндө билдирүүнү алган 
учурда Картаны колдонууну токтотуп, бул билдирүүнү алган күндөн тартып 3 (үч) 
банктык күндүн ичинде бул Келишимдин алкагында чыгарылган бардык Карталарды 
Банкка кайтарып берүүгө. 

3.21. Кошумча карталардын ээлеринин чыгымдарын көзөмөлдөөгө жана ал чыгымдар  үчүн 
толук финансылык жоопкерчилик тартууга.  

3.22. Кошумча картанын ээси алмашкан учурда, кийинки жумуш күндөн кечиктирбестен, 
Банкка бул тууралуу жазуу жүзүндө кабарлап, ишеним катты дароо жокко чыгарууга, 
ошондой эле Карта боюнча карызды төлөп, Картаны колдонуу укугу жокко чыгарылган 
Карта ээси тууралуу маалыматты көрсөтүп, Кардардын атына чыгарылган Картаны 
кайтарып берүүгө. 

Банк укуктуу: 
3.23. Тарифтерди жана Эрежелерди бир тараптуу өзгөртүүгө; бул өзгөртүүлөр күчүнө 

киргенге чейин он жумуш күндөн кем эмес убакыттын ичинде бул тууралуу 
маалыматты интернет тармагындагы Банктын расмий корпоративдик сайтына 
(www.fincabank.kg), Банктын кеңсесинин операциялык залындагы маалымат 
тактасына жайгаштырууга. 

3.24. Кардардын Карталык эсебинен жана/же Кардардын Банктагы башка эсептешүү 
эсептеринен түздөн-түз дебеттөө жолу менен төмөнкү суммаларды акцептсиз 
тартипте чыгарууга: 

 Тарифтерге ылайык Банкка төлөнүүчү комиссиялардын суммасын, анын ичинде 
Кардар тарабынан жүргүзүлгөн карталык операциялар, ошондой эле Кардар 
тарабынан Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары жүргүзүлгөн карталык 
операциялар үчүн башка банктардын комиссияларын; 

 Кардардын Банк алдындагы карыздарынын суммасын. 
3.25. Кардар банкоматтан акча каражаттарды алганда же банкомат аркылуу эсебин 

толуктаганда акча каражат жетишсиз болуп калгандыгы жөнүндө Кардардын доо-
талаптарын канааттандыруудан баш тартууга, эгерде Кардардын жазуу жүзүндөгү 
арызынын негизинде жана Банктын ички процедураларында белгиленген тартипте 
жүргүзүлгөн ревизиянын/банкоматтагы акча каражаттарды санап чыгуунун 
натыйжасында банкоматта ашыкча акча каражаттар табылбаса. 

3.26. Кардар тарабынан белгилүү бир убакыттын ичинде Картаны колдонуу менен 
жүргүзүлгөн бир карталык операциянын суммасына да, бардык карталык 
операциялардын суммасына да жеке лимит (чектөө) коюуга. 

3.27. Каалаган убакта Картанын ээсине ПИН-кодду колдонбостон, Карта боюнча 
операцияларды жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн бербөөгө. 

3.28. Кардардын жеке маалыматтарынын коопсуздугун камсыз кылуу максатында, өз 
каалоосу боюнча, айрым интернет-ресурстарда Кардардын Интернет-төлөмдөрдү 
жүргүзүүсүнө чектөө коюуга, ошондой эле Кардардын бир суткадагы 
операцияларынын/төлөмдөрүнүн суммасына, санына чектөөлөрдү коюуга. 

3.29. Эгерде Кардар тарабынан жүргүзүлгөн операциялар алдамчылыкка шектенүүнү 
жаратса, Кардарга электрондук почта же СМС-билдирүү аркылуу кабарлоо менен 
Кардардын картасына блок коюуга. 

3.30. Кардар бул Келишимдин шарттарын жана/же Эрежелерди бузган учурда, о.э. Банк 
туура деп тапкан башка учурларда Картага блок коюп, аны алып коюуга жана бул 
Келишимди бир тараптуу бузууга. 

3.31. Эгерде Кардар арыз берген күндөн тартып 6 (алты) жана андан көп календардык 
айдын ичинде Картаны алуу үчүн Банкка келбесе, анда Картаны жокко чыгарууга жана 

http://www.finca.kg/
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кардар картаны бир жылдын ичинде тейлөөгө төлөгөн комиссияны ага кайтарып 
бербөөгө.  

3.32. Эгерде Кардар Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары жүргүзүлгөн карталык 
операция боюнча доо-талапты операция жүргүзүлгөн күндөн тартып 45 (кырк беш) 
календардык күндөн кийин берген учурда, ал доо-талапты кароого кабыл албоого. 

3.33. Кардар бул Келишимдин шарттарын аткарбаган же талаптагыдай эмес аткарган 
учурда, бул Келишимди аткаруудан бир тараптуу баш тартууга. 

3.34. Карталар боюнча көрсөтүлгөн кызматтар үчүн комиссияны жана сыйакыны Тарифте 
көрсөтүлгөн өлчөмдө алууга. 

3.35. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында же Банктын ички ченемдик 
документтеринде каралган учурларда Кардарга же ал ишеним көрсөткөн адамдарга 
Карта чыгарып берүүдөн баш тартууга. 

Банк милдеттүү: 
3.36. Кардар тиешелүү документтерди көрсөткөндөн кийин, кызматтар үчүн акы төлөгөндөн 

кийин жана Карталык эсептеги кемибей турган минималдуу калдыкты салгандан 
кийин (Тарифтерде мындай талаптар бар болсо), Кардарга Карталык эсепти ачууга, 
Картаны берүүгө жана бул Эрежелердин, Келишимдин шарттарына жана 
мыйзамдарга ылайык тейлөө жүргүзүүгө. 

3.37. Карта жоголгон же жараксыз болгон учурда, Кардарга төмөнкү мүмкүнчүлүктөрдү 
берүүгө: жаңы Карта алуу, Карталык эсептеги акча каражаттарды алуу же башка 
эсепке которуу менен Картадагы калган акчаны колдонуу. 

3.38. Кардардын талабы боюнча ай сайын Кардарга же Кардар тарабынан ишеним кат 
берилген анын ишенимдүү адамына Банктын кардарды тейлеген филиалынан 
Карталык эсеп боюнча көчүрмөнү берүүгө же ал көчүрмөнү почта аркылуу (Кардар 
тарабынан почталык чыгымдар төлөнгөн шартта) же Кардардын арызында 
көрсөтүлгөн электрондук почта аркылуу жөнөтүүгө.  

3.2. ПИН-код. 
3.2.1. Карта берилгенден кийин Карта ээсине ПИН-код берилет. Ушуну менен Карта ээси 

Банк тарабынан Картаны активдештирүү тартиби жана анын ПИН-кодун билдирүү 
ыкмасы Банк тарабынан өз алдынча аныкталаарына макул болот.   

3.2.2. Банк кызматкерлери ПИН-кодду билишпейт жана Карта ээси аны Картаны колдонуу 
мөөнөтүндө жашыруун сакташы керек. ПИН-кодду өзгөртүүдө Карта ээси табууга 
оңой болгон кодду, мисалы, телефон номеринин акыркы сандарын, туулган күнүн 
ж.б. койбошу керек.    

3.2.3. ПИН-кодду жашыруун сактоо үчүн белгилүү эрежелерди сактоо керек: 
- эгерде Кардар ПИН-кодду кайсы бир жерге жазып койгон болсо, анда Картаны 

жана ал жазууну өз-өзүнчө сактоо керек; 

- электрондук жабдуунун клавиатурасында терип жаткан ПИН-кодду кимдир-

бирөөнүн карашына жол бербөө керек. 

3.2.4. ПИН-кодду киргизип жатканда, электрондук жабдуунун дисплейинде сандар 
көрсөтүлбөйт, анын ордуна шарттуу белгилер чыгат. ПИН-кодду киргизүүдө ката 
кетирбегенге аракет кылуу керек. Эгерде ПИН-код үч жолу катары менен туура эмес 
киргизилсе (ар башка убакта, бир же бир нече электрондук жабдууларда да), анда 
төртүнчү жолу да ката кетирилген учурда Банк Картага блок коёт жана кырдаал 
аныкталганга чейин Карта банкоматта калат же Тейлөө ишканасы же накталай акча 
каражаттарды берүү пункту тарабынан алынып коюлат. 

3.2.5. ПИН-кодду киргизүү менен ырасталган Карталык операциялар Кардар тарабынан 
аткарылды деп эсептелет. 

3.3. Картаны колдонуу. 
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3.3.1. Карта ээси Көчүрмөнү текшерүүсү керек, өзгөчө чет өлкөлөрдөн кайтып келгенден 
кийин. Карта ээсине Карталык операциялардын суммасын текшерүү сунушталат. 
Уруксатсыз Карталык операциялар табылган учурда Карта ээси Банкка кайрылууга 
тийиш. 

3.3.2. Карта ээси Картаны же Картанын маалыматтарын үчүнчү жактарга бербөөгө тийиш. 
Картаны же Картанын маалыматтарын үчүнчү жактарга берген учурда, Карта ээси 
ушул Эрежелерге жана Келишимге ылайык Карта боюнча/Картанын маалыматтары 
боюнча жүргүзүлгөн Карталык операциялар үчүн толук жоопкерчилик тартат. Кардар 
ыйгарым укугу жок адамдарга Картаны бергени үчүн же аларга Картага кирүү 
мүмкүнчүлүгүн бергени үчүн, ошондой эле Карталык эсепти башкаруу жана карталык 
операцияларды жүргүзүү үчүн зарыл болгон купуя маалыматтарды (ПИН-код, код 
катары сөз ж.б.) ачыкка чыгарганы үчүн Банк жоопкерчилик тартпайт.  

3.3.3. Эгерде Карта ээси жогорку тобокелдиктеги өлкөлөргө барууну пландаса, анда Карта 
ээси Банкка Картадан накталай акча алуу мүмкүнчүлүгүн ачып берүүгө арыз жазууга 
тийиш, мында Карта ээси жогорку тобокелдиктеги өлкөлөрдө жүргүзүлгөн Карталык 
операциялар үчүн жоопкерчилик тартат. Индонезия жогорку тобокелдиктеги өлкө 
болуп саналат. Бирок, өлкө жогорку тобокелдиктеги өлкөлөрдүн тизмесине 
киргизилген/чыгарылган учурда бул тизме Банк тарабынан өзгөртүлүшү мүмкүн жана 
бул тууралуу маалымат Банктын веб-сайтында жарыяланат. 

3.3.4. Карталык операцияларды жүргүзүү үчүн Кардар тейлөө пунктундагы Кассирге 
Картаны берет же өзүн-өзү тейлөө режиминде банкомат аркылуу өз алдынча 
операцияларды жүргүзөт. Контактсыз карта менен операцияларды жүргүзүүдө 
Кардар Тейлөө ишканасынын кассирине Контактсыз Картаны бербестен, Картадан 
керектүү маалыматты ПОС-терминал аркылуу контактсыз окуу операциясын өз 
алдынча жүргүзүүгө укуктуу. 

3.3.5. Кассир Картаны берген адамдан анын инсандыгын күбөлөндүрүүчү документти 
көрсөтүүсүн талап кылууга укуктуу. Документ жок болгон учурда кассир Картаны 
берген адамга карталык операция жүргүзүүдөн баш тартуу укугуна ээ.  

3.3.6. ПИН-код туура жазылганда жана/же ПОС-терминалдын чектеринде Карта ээсинин 
кол тамгасы коюлганда, Кардар өз эсебинен Карталык операциянын суммасынын 
алынышына макулдугун берген болот.  

3.3.7. Кассир бул Эрежелердин шарттарына ылайык, Картаны жагдай аныкталганга чейин 
алып коюуга укуктуу. 

3.4. Накталай акча каражаттарды алуу үчүн картаны колдонуу. 
3.4.1. Банк Карта ээсине Карталык операцияларды коопсуз жерлерде орнотулган 

банкоматтарда жүргүзүүнү сунуштайт. 
3.4.2. Эгерде банкоматтын жанында шектенүүнү жараткан үчүнчү жактар бар болсо, Карта 

ээси банкоматты колдонуу үчүн башка ылайыктуу убакытты тандап алышы керек же 
башка банкоматты колдонушу керек. 

3.4.3. Банкоматты колдонуудан мурун Карта ээси анын конструкциясына туура келбеген 
жана ПИН-кодду терүүчү жерде же карталарды салуучу жерде (уяча) жайгашкан 
кошумча жабдуулардын (мисалы, тегиз эмес орнотулган ПИН-кодду терүүчү 
баскычтын) жок экенин текшерүүгө тийиш. Эгерде банкоматтан мындай кошумча 
жабдуулар табылса, анда Карта ээсине терс кесепеттерди болтурбоо үчүн Карталык 
операцияларды жүргүзүү сунушталбайт. 

3.4.4. Карта ээси ПИН-кодду банкоматтын жанында турган үчүнчү жактар көрө албагыдай 
кылып терүүгө тийиш. ПИН-кодду терип жатканда Карта ээсине клавиатураны жабуу 
сунушталат. 

3.4.5. Картаны колдонуу менен накталай акча каражатын алуу банктардын пункттарында 
(кассаларында) же банкоматтарда жүргүзүлөт.  
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3.4.6. Эреже катары, Карта боюнча накталай акча каражаттар ал өлкөнүн валютасында 
берилет. Айрым өлкөлөрдө Карта боюнча бериле турган накталай акча 
каражаттардын максималдуу суммасы жана тездиги мыйзамдар менен же накталай 
акчаны берүүчү банк тарабынан чектелиши мүмкүн.  

3.4.7. Эл аралык төлөм системасынын эрежелери боюнча, накталай акча каражаттарды 
берүү пункту Карта ээсинен Карта боюнча накталай каражаттарды берүү үчүн 
кошумча комиссиялык сыйакы (Банктын же башка коммерциялык банктардын 
тарифтерине тиешелүү эмес) алууга укугу жок. Банк сыйакылардын мындай түрлөрү 
үчүн жоопкерчилик тартпайт. Бул учурда Карта ээси алына турган кошумча комиссия 
жөнүндө Карталык операцияны жүргүзүүдөн мурун кабардар болушу керек жана аны 
жүргүзүүдөн баш тартуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушу керек. 

3.4.8. Эгерде банкоматта накталай акча каражаттарды алуу үчүн комиссия алына турган 
болсо, анда комиссиянын өлчөмү жана берүүгө карата сумма банкоматтын 
экранында так көрсөтүлүшү керек. 

3.4.9. Банктардын накталай каражаттарды берүү пунктарында накталай акчаны алуу 
Авторизация Автоматташтырылган режиминде жүргүзүлөт. Карталык операцияны 
жүргүзүү процедурасы жогоруда баяндалган (п. 3.3.4). Авторизация алынган учурда 
Кассир операцияны каттап, Карта ээсине суралган сумманы накталай берет.  

3.4.10. Банкоматтын жардамы менен Карта ээси накталай акчаны өзүн-өзү тейлөө 
режиминде ала алат.  

3.4.11. Карталык операция аяктагандан кийин жана банкоматтан акча алынгандан кийин чек 
басылып чыгат. Карта ээсине таандык маалымат купуя болгондуктан, басылып 
чыккан чекти банкоматтын жанына таштабастан, алып кетүү керек. 

3.4.12. Колдонуудагы Карта боюнча Карталык операция жүргүзүүдө ПИН-код туура 
жазылган учурда төмөнкү себептер менен операция жүргүзүү токтотулушу мүмкүн:   

- Суралып жаткан сумма банкоматта бар банкноттордун номиналында берилбейт. 
Банкоматтын нускамасында көрсөтүлгөн банкноттордун минималдуу номиналына 
калдыксыз бөлүнүүчү сумманы суроо керек.    

- Суралып жаткан сумма банкоматтын акча берүүчү түзүлүшүнүн көлөмү менен 
аныкталуучу бир жолу бериле турган лимиттен ашык. Суралып жаткан сумманы 
бөлүп, операцияны бир нече жолу жүргүзүү керек.   

- Суралып жаткан сумма Карта ээсинин картасындагы жеткиликтүү суммадан ашык 
болсо. 

3.4.13. Банкомат менен иштеп жатканда төмөнкүнү эстен чыгарбоо керек: эгерде кайра 
кайтарылган Карта же берилип жаткан акча 20 секунддун ичинде алынбаса, анда 
коргонуу системасы иштейт жана Картаны же банкнотторду банкомат кайра өзүнө 
тартып алып, атайын бөлүнгөн жерге сактайт. Бул учурда Картаны кармап калуунун 
себеби аныкталгандан кийин жана Картаны чыгарган Банк менен кеңешкенден 
кийин гана Карта бул банкоматты тейлеген банк тарабынан (Банктын логотиби 
банкоматта жазылган) Картанын ээсине кайтарылат. Ал эми Авторизация жүргүзүү 
боюнча Карта ээсинин эсебинен алынган карталык операциянын суммасы банкомат 
инкассация болгондон кийин гана жана Карта ээси тарабынан алынбаган сумма 
такталгандан кийин гана кайтарылып берилет. Карта ээси ал банкоматты тейлеген 
банк менен сүйлөшүүдө колдоо алыш үчүн Банкка кайрыла алат.   

3.4.14. Эгерде башка банктардын банкоматтарында тейлөө көрсөтүлгөн учурда Карта 
ээсинин Картасы банкомат тарабынан алынган болсо, анда Карта ээси банкомат 
тиешелүү болгон банктын жергиликтүү бөлүмүнө кайрылуусу керек. Эгерде 
накталай акча каражаттардын суммасы банкомат тарабынан алынган болсо, анда 
кардар банктын каалаган жакынкы филиалына же кардарларды колдоо кызматына 
арыз жазуу менен кайрылуусу керек. 
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3.4.15. Картаны же бериле турган накталай акчаны банкоматта кармоонун себебин Банк 
Карта ээси Банкка оозеки (телефон аркылуу) же жазуу жүзүндө кайрылган күндөн 
кийинки Банктын иш күнүндө аныктайт.  

3.4.16. Картаны колдонуу менен операцияларды ишке ашыруу. 
3.4.16.1. Кыргыз Республикасынын аймагындагы СТИде Банктын ПОС-терминалдары 

аркылуу товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөм жүргүзүүгө байланышкан 
карталык операциялар улуттук валютада гана жүргүзүлөт. 

3.4.16.2. Эгерде СТИ Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары жайгашкан 
болсо, анда операция улуттук валютада Эл аралык төлөм системасынын курсу 
боюнча жана/же Банктын курсу боюнча жүргүзүлөт. Банктын Эл аралык төлөм 
системасы менен эсептешүү валютасы Эл аралык төлөм системасы тарабынан 
аныкталат. Эл аралык төлөм системасы аркылуу жүргүзүлгөн Карталык 
операциянын Эл аралык төлөм системасынын валютасынан айырмаланган 
валютадагы суммасы Эл аралык төлөм системасынын валютасына Банк менен бул 
Карталык операция боюнча эсептешүү күнүнө Эл аралык төлөм системасы 
тарабынан аныкталган курс боюнча конвертацияланат. Банк Карталык операция 
жүргүзүлгөн мезгилде Банк тарабынан аныкталган валютаны сатуу курсу боюнча 
Карталык операциянын Эл аралык төлөм системасынын валютасындагы 
суммасына барабар болгон суммасын Кардардын Банктык эсебинен акцептсиз 
тартипте чыгарат. Мында, эгерде Кардардын эсептеринде Карталык 
операцияларды жүргүзүү үчүн валюталарды автоматтык түрдө конвертациялоо 
орнотулган болсо, анда Банк өз ыктыяры боюнча Кардардын акча каражаттары бар 
каалаган эсебинен Карталык операциянын суммасын Карталык операция жүргүзүү 
учурунда Банк тарабынан белгиленген валютаны сатуунун ички курсу боюнча Эл 
аралык төлөм системасынын валютасындагы Карталык операциянын суммасына 
барабар өлчөмдө акцептсиз тартипте чыгарат.   

3.4.16.3. Банктын операциялык күнү аяктаганга чейин Кардар тарабынан жүргүзүлгөн 
карталык операциялар ошол банктык күнү жүргүзүлдү деп эсептелет, ал эми 
Банктын операциялык күнү аяктагандан кийин Кардар тарабынан жүргүзүлгөн 
Карталык операциялар кийинки банктык күндө жүргүзүлдү деп эсептелет. Кардар 
тарабынан алынган эсеп боюнча көчүрмөлөрдө Банктын операциялык күнү 
аяктагандан кийин жүргүзүлгөн операциялардын датасы кийинки банктык күн 
менен көрсөтүлөрүнө Кардар макулдугун берет. 

3.4.16.4. Эгерде Кардар Интернет аркылуу сатылып алынган товарлар/кызмат 
көрсөтүүлөр үчүн төлөмдү Картанын маалыматтарын колдонуу менен төлөөнү 
кааласа, Кардар аны менен төмөнкүлөргө өзүнүн толук жана шексиз макулдугун 
берет: 

- Кардардын Банктык эсеби жана/же Банктык эсептери операциянын суммасына 
жана операциянын мындай түрүнө Банк тарабынан жана/же товарды/кызматты 
сатуучу тарабынан жана/же Эл аралык төлөм системасы тарабынан жана/же 
Кардар тарабынан Карталардын маалыматтарын (картанын номери, картаны 
колдонуу мөөнөтү, CVV2 ж.б.) жана/же Кардардын маалыматтарын колдонуу 
менен Интернет аркылуу жүргүзүлгөн операциялар боюнча Сатуучунун Банкы 
тарабынан колдонулуучу комиссиялардын суммасына дебеттелет. 

- Кардар Интернет-сатып алуулар үчүн толугу менен жоопкерчилик тартат, ал 
тургай, бул Интернет-сатып алуулар Кардардын өзү тарабынан эмес, Кардар 
Интернет-сатып алууларды жүргүзүп жаткан учурда мындай маалыматтарды 
колдонгонунан улам же Картаны туура эмес сактагандан жана/же колдонгондон 
улам үчүнчү жактар Картадан колдонуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгондуктан же 
жыйынтыгында Интернет-сатып алууларды Кардардын макулдугусуз, анын 
ичинде Картанын аналогунун жардамы менен жүргүзүүгө мүмкүндүк берген 
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Карта жана/же Кардар тууралуу маалыматтар үчүнчү жактарга билинип калган 
каалаган башка учурларда сатып алуулар каалаган үчүнчү жак тарабынан 
жүргүзүлгөн учурда да толук жоопкерчилик тартат. 

- Карта Эл аралык төлөм системасынын алкагында эл аралык жүгүртүүгө ээ 
болгондуктан, Кардар өзү жана жүргүзгөн операциялары жөнүндө 
маалыматтарды Эл аралык төлөм системасына чек ара аркылуу берүүгө 
макулдугун берет. 

3.4.16.5. Кардар ушуну менен төмөнкүлөргө байланышкан бардык тобокелдиктерди 
өзүнө алгандыгын тастыктайт:  

- Кардар Картанын жана/же анын аналогунун маалыматтарын колдонуу менен 
ПОС-терминалдар/Банкоматтар жана башка жабдуулар аркылуу Интернет-
сатып алууларды, Карталык операцияларды жүргүзүүдө Картанын жана/же 
Кардардын маалыматтары үчүнчү жактарга белгилүү болуп калышына 
байланышкан тобокелдиктер;  

- Картанын жана/же Кардардын маалыматтары үчүнчү жакка белгилүү болуп 
калгандыктан, үчүнчү жак тарабынан Интернет аркылуу ар кандай төлөмдөрдүн 
жүргүзүлүшүнө байланышкан тобокелдиктер.  

3.4.16.6. Үчүнчү жак Картанын жана/же Кардардын маалыматтарын колдонуу менен 
ПОС-терминалдар/Банкоматтар жана башка жабдуулар аркылуу Интернет-сатып 
алууларды, Карталык операцияларды жүргүзгөнүнүн натыйжасында келип чыгуучу 
бардык жоготууларды, чыгашаларды, ж.б.чыгымдарды Кардар өзүнө алат жана 
ушуну менен мындай учурларда Банкка каршы дооматтарды же кандайдыр бир 
доо-талаптарды койбой турганына кепилдик берет, анткени Банк Картаны жана/же 
Кардардын маалыматтарын колдонуу менен ПОСтерминалдар/Банкоматтар жана 
башка жабдуулар аркылуу Интернет-сатып алууларды, Карталык операцияларды 
жүргүзүүгө байланышкан тобокелдиктер жөнүндө Кардарга алдын-ала жана толук 
маалымат берген. Ушуну менен Кардар Картаны жана/же Кардардын 
маалыматтарын колдонуу менен ПОСтерминалдар/Банкоматтар жана башка 
жабдуулар аркылуу Интернет-сатып алууларды, Карталык операцияларды 
жүргүзүү үчүн ага техникалык мүмкүнчүлүктөр берилгенин, ошондой эле Кардар өзү 
да, Кардар тарабынан ыйгарым укук берилген же ыйгарым укук берилбеген башка 
каалаган үчүнчү жак да Картаны же Картанын туура маалыматтарын колдонуу 
менен ПОС-терминалдар/Банкоматтар жана башка жабдуулар аркылуу Интернет-
сатып алууларды, Карталык операцияларды жүргүзүп жаткан учурда келип чыга 
турган ар кандай кесепеттер үчүн Банкты жоопкерчиликтен бошоторун, ал эми 
Банк, өз кезегинде, Кардардын алдында бул кесепеттер үчүн жоопкерчилик 
тартпай турганын мойнуна алат жана тастыктайт. 

3.4.16.7. Кардар тарабынан Картаны колдонуу менен Интернет-сатып алууларды 
жүргүзүүнүн алкагында, Банк өз ыктыяры боюнча жана техникалык мүмкүнчүлүккө 
жараша, кошумча коопсуздукту камсыз кылуу максатында, Картаны чыгарууда 3-D 
Secure технологиясын колдоно алат. Бул технологияны колдонгон Банктын Карта 
ээсине Интернет аркылуу төлөм жүргүзүү процессинде суралган маалыматтардын 
тизмесине Картаны Кардар өзү колдонгонун ырастоо кошулат, б.а. Кардардын 
картага байланган мобилдик телефон номерине Банк тарабынан ар бир операция 
үчүн жөнөтүлгөн СМС-билдирүүдөгү тастыктоо кодун киргизүү талап кылынат. 
Ошол эле учурда, Картанын ээси мындай технология баарынан абсолюттук түрдө 
коргобой турганын түшүнөрүн ырастайт (бир жолку код компьютердик вирустар 
тарабынан алынышы мүмкүн, ж.б. учурлар болушу мүмкүн). Ошондой эле, Кардар 
бул технология бардык интернет-төлөмдөргө колдонулбашы мүмкүн экенине 
макул, себеби аны айрым банктар колдобойт.  
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3.4.16.8. Кардар мобилдик телефонунун номуру жана электрондук почтасы өзгөргөнү 
жөнүндө Банкка өз учурунда жана ушул Келишимде каралган тартипте 
кабарлабаган учурда, Кардар жүргүзүлгөн операциялар, кирүү коддору, Картага 
блок коюу ж.б. жөнүндө маалыматтарды албай калганы үчүн Банк жоопкерчилик 
тартпайт. 

3.4.17. Карталык операциялар Карталык эсептин валютасынан башка валютада 
жүргүзүлгөн учурда Банк Төлөм системасы тарабынан белгиленген тиешелүү курс 
боюнча автоматтык түрдө конвертациялоону жүзөгө ашырат жана жана Банктын 
тарифтерине ылайык сыйакыларды эсепке алуу менен операциялардын 
реестринде көрсөтүлгөн Карта боюнча жүргүзүлгөн операциянын суммасына 
эквиваленттүү акча каражаттардын суммасын Карталык эсептен чыгарат. 

3.4.18. Операциялардын реестринде жүргүзүлгөн Карталык операциянын суммасы 
Карталык эсептин валютасында көрсөтүлөт жана Төлөм системасынын курсу 
боюнча Карталарды колдонуу менен Карталык операцияны иштеп чыгуу күнүнө 
карата жүргүзүлгөн операциянын суммасына эквиваленттүү сумма болуп саналат. 
Карталык эсептин валютасынан башка валютада Картаны колдонуу менен 
жүргүзүлгөн операциялар боюнча Карталык эсептин валютасындагы акча 
каражаттарды Карта ээсине кайтарып берүүдө Банк Келишимде белгиленген 
тартипте конвертациялоону жүзөгө ашырат. 

3.5. СТИде товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө төлөө үчүн картаны колдонуу.  
3.5.1. Карта ээси ишенимге ээ болбогон соода-тейлөө ишканаларында Карталык 

операцияларды жүргүзбөөгө тийиш.  
3.5.2. Карта ээси Карталык операцияны жүргүзүп жатканда Картаны көрүп турушу керек 

жана Картада көрсөтүлгөн маалыматтарды мыйзамсыз алуу тобокелин азайтуу 
максатында Карталык операцияны Карта ээсинин катышуусунда жүргүзүүнү талап 
кылышы керек. Карта ээси Карталык операция жүргүзүлгөндөн кийин ага өзүнүн 
Картасы кайтарылганын текшериши керек. 

3.5.3. Карта ээси Карта менен төлөм жүргүзүп жатканда кассир Карта ээсинен ПИН-кодду 
киргизүүнү жана/же чекке кол коюуну талап кылышы мүмкүн. Карта ээси ПИН-кодду 
терүүдөн мурун анын жанында турган үчүнчү жактар аны көрө албай турганына 
ынанышы керек. Чекке кол коюудан мурун чекте көрсөтүлгөн сумманы текшерүүнү 
унутпаңыз. 

3.5.4. Карталык операция Авторизация Автоматташтырылган режиминде жүргүзүлөт. 
Карталык операцияны жүргүзүү процедурасы жогоруда баяндалган (п.3.3.4). 
Авторизация алынган учурда кассир карт-чекти тариздеп, Карта ээси менен 
эсептешүүнү аяктайт.  

3.5.5. Сатылып алынган нерсени Авторизацияга чейин же андан кийин кайтарууга болот.   
3.5.6. Биринчи учурда СТИде операцияны токтотуу менен ал жокко чыгарылат.   
3.5.7. Экинчи учурда Карта ээси кайтаруу операциясын жүргүзүүнү талап кылышы мүмкүн, 

себеби, авторизациядан кийин операциянын суммасы Карта ээсинин эсебинен 
алынат. Бул үчүн Карта ээсинин талабы боюнча жана СТИнин макулдугу менен 
кассир «сатып алынган нерсени кайтаруу» же «операцияны токтотуу» операциясын 
жүргүзөт. Бул учурда кайтаруу операциясы жүргүзүлгөндүгү тууралуу маалыматты 
Банк алгандан кийинки Банктын иш күнүндө Карталык операциянын суммасы Карта 
ээсинин эсебине кайтарылып берилет. Бул жагдайды Карта боюнча жеткиликтүү 
сумманы эсептөөдө эске алуу керек.   

3.6. Картага блок коюу. 
3.6.1. Карта жоголгондо, уурдалганда же санкциясыз колдонулганда дароо Банкка же 

Банктар аралык процессинг борборунун маалымат борборуна же эгерде Кардар чет 
өлкөдө жүргөн болсо, кардарларды коргоонун глобалдык кызматына Картага блок 
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коюу талабы менен (мындан ары текст боюнча - «Талап») оозеки же жазуу жүзүндө 
кайрылуу керек.  

3.6.2. Талапка Карта ээсинин аты-жөнү жана мүмкүндүккө жараша кошумча маалыматтар: 
Картанын номери жана колдонуу мөөнөтү, о.э. блок коюунун себеби көрсөтүлүшү 
керек. Ошондой эле байланышуу үчүн маалыматтарды – дарегин жана телефон 
номерин да көрсөтүү керек.   

3.6.3. Банктар аралык процессинг борборунун күнү-түнү иштеген телефон номерлери: 
(312)63-76-96, (312)63-76-97, Банктын телефон номерлери: (312)440-440,  4400. 

3.6.4. Банк Кардарды ийгиликтүү идентификациялаган учурда картага дароо блок коюлат. 
3.6.5. Карта ээси Картага блок коюу күчүнө киргенге чейин жүргүзүлгөн Карталык 

операциялар үчүн жооптуу болот жана Картага блок коюу күчүнө кирген убактан 
тартып жоопкерчиликтен бошотулат.  

3.6.6. Банктын филиалына Картага блок коюу талабы жазуу жүзүндө берилген учурда, ал 
Банктын маалымат борборунан каттоодон өткөндөн кийин блок коюу күчүнө кирет.  

3.6.7. Картага блок коюу талабы Карта ээсинин демилгеси деп эсептелет жана Картага 
блок коюунун кесепеттери үчүн доо-талаптар Банк тарабынан кабыл алынбайт.  

3.6.8. Картага блок коюлгандан кийин жана катуу токтотмо-баракка киргизилгенден кийин, 
Карта ээсинин жазуу жүзүндөгү арызынын негизинде, Банк тарабынан Карта 
ээсинин эсеби боюнча жаңы номер жана ПИН-код менен жаңы Карта чыгарылат.  

3.6.9. Карта ээси Картага блок коюлгандан кийин да Картаны сактоодо же ПИН-коддун 
купуялуулугун сактоодо шалаакылык кетирген учурда, о.э. мыйзамга каршы 
аракеттерди билип туруп жасаган учурда, Банк ага карата жоопкерчилик чарасын 
аныктоо укугуна ээ.  

3.6.10. Мурда жоголду делген Карта табылган учурда, Карта ээси бул тууралуу дароо 
Банкка билдирип, андан соң Картаны Банкка кайтарып бериши керек. Табылган 
Карта кайтарылбаган учурда, Карта ээси буга байланышкан бардык тобокелдиктер 
үчүн жоопкерчиликти өзүнө алат жана Банктын Картаны алып коюуга кеткен бардык 
чыгымдарын төлөп берет.  

3.6.11. Картага блок коюлган күндөн тартып 10 банктык күндүн ичинде Банк Карта ээсине 
бул тууралуу кабарлап, талаш-тартыш жагдай жөнгө салынганга чейин Картага блок 
коюу укугуна ээ. 

3.7. Картаны кармап калуу. 
3.7.1. Соода-тейлөө ишканаларында же Накталай акча берүү пункттарында Карта төмөнкү 

учурларда кармалып калынат:  
- Картага блок коюлган болсо; 

- Картаны берген адам анын ээси эмес болсо; 

- Карта ээси Карталык операцияны жүргүзгөндөн кийин ал жерге картаны унутуп 

койсо. 

3.7.2. Банкомат, Соода-тейлөө ишканасынын же Накталай акча берүү пунктунун кассири 
же Банктын кызматкери Картаны кармап калууну жүргүзөт. Карта кармалып калган 
учурда (банкомат тарабынан кармалган учурдан тышкары) тийиштүү акты түзүлөт.   

3.7.3. Банк Картаны кармоонун себептерин Карта ээси Банкка оозеки (телефон аркылуу) 
же жазуу жүзүндө кайрылган күндөн кийинки Банктын иш күнүнөн кечиктирбестен 
аныктайт.   

3.7.4. Жергиликтүү банк же кармалган Картаны алган банк тарабынан тийиштүү чечим 
кабыл алынгандан кийин Банк Карта ээсинин жазуу жүзүндөгү арызынын негизинде 
кармалган Картаны анын ээсине кайтарып берет.   

3.8. Картаны колдонуу мөөнөтү, картаны колдонууну убактылуу токтотуу жана 
токтотуу. 



тверждены: Протокол Правления №053/2022 от 01 июня 2022 

3.8.1. Картада анын иштөө мөөнөтү аяктаган күн көрсөтүлөт (айы/жылы форматында). 
Картада көрсөтүлгөн айдын акыркы күнүнө чейин Карта жарактуу болот. Иштөө 
мөөнөтү аяктаган бардык Карталарга блок коюлат жана аларды Банкка тапшыруу 
керек.   

3.8.2. Карта ээси Картаны колдонуудан баш тарткан учурда, ал тийиштүү арызды жазуу 
менен Банкка кайрылууга жана Картаны өткөрүп берүүгө милдеттүү.   

3.9. Картаны алмаштыруу жана кайра чыгаруу. 
3.9.1. Картаны алмаштыруу же жоголгон Картанын ордуна башка Картаны кайра чыгаруу 

Карта ээсинин Банкка жазган арызынын негизинде жүргүзүлөт.  
3.9.2. Картанын иштөө мөөнөтү аяктаганда, Карта бузулганда, анын ПИН-коду белгилүү 

болгондо, о.э. Карта ээсинин каалоосу менен Карта алмаштырылат. Бул учурда 
мурунку Карта Банкка тапшырылат. Картаны алмаштырууга же кайра чыгарууга 
байланышкан чыгымдар Тарифтерге ылайык төлөнөт.  

3.9.3. Картанын иштөө мөөнөтү аяктагандан кийин Банк автоматтык түрдө аны кайра 
чыгарышы мүмкүн (эгерде ал Банктын ички документтериндеги талаптарга жооп 
берсе).  

3.10. Интернет аркылуу сатып алууларды жүргүзүү мүмкүнчүлүгү.  
3.10.1. Банк Кардарга 3D-Secure технологиясы менен да, ансыз да Интернет-сатып 

алууларды жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн чектөөсүз берет. 3D-Secure технологиясы жок 
Интернет-сатып алууларды жүргүзүү мүмкүнчүлүгү Кардардын арызы боюнча 
жабылышы мүмкүн. 3D-Secure технологиясы жок сайттарда/тиркемелерде 
товарларды жана кызматтарды Интернет аркылуу сатып алууда Карталык операция 
бир жолку паролду киргизбестен, стандарттуу режимде (Картанын номери, колдонуу 
мөөнөтү, CVV2 коду) ишке ашырылат. 

3.10.2. Банк киргизиле турган өзгөртүүлөр жөнүндө Кардарга Банктын расмий сайты 
аркылуу кабарлоо менен Интернет-сатып алууларды жүргүзүү тартибин өзгөртүү 
укугуна ээ. 

3.10.3. Карта ээлерине кумар оюн сайттарына кирүүгө Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарына ылайык тыюу салынат. 

3.10.4. Интернет-сатып алууларды жүргүзүүдө Карта ээси сайттын/тиркеменин коопсуз 
экенине ынанышы керек; Карта ээсине Интернет-сатып алууларды текшерилген 
сайттарда/тиркемелерде жана өзүнүн компьютери же өзүнүн башка жабдуусу 
аркылуу гана жүргүзүү сунушталат. Карта ээси Интернет-сатып алууларды үчүнчү 
жактардын жабдуулары аркылуу жүргүзбөөгө тийиш, себеби анда шпиондук 
программалар орнотулушу мүмкүн. 

3.10.5. Интернет-сатып алууларды коопсуз жүргүзүүнү камсыз кылуу үчүн Интернет-сатып 
алууларды 3D-Secure коопсуздук технологиясы бар сайттарда/тиркемелерде 
жүргүзүү сунушталат. 

3.11. Талаш-тартыштарды жөнгө салуу. 
3.11.1. Карта ээси чектерди сактап коюуга тийиш, себеби, чектер аркылуу Карталык 

операциялар боюнча сарпталган акча каражаттарды эсепке алууга жана талаш-
тартыш жагдайларды жөнгө салууга болот. 

3.11.2. Карта ээси Карталык операциялар боюнча акчалар туура алынгандыгын ырастай 
турган документтердин көчүрмөлөрүн Банктан талап кылууга укуктуу.    

3.11.3. Карта ээси бардык талаш-тартыш маселелер боюнча Банкка жазуу жүзүндө сурам 
менен кайрыла алат, ал эми Банк Карта ээсинин атынан төлөм системасына чыгат. 
Карталык операциялар боюнча талаш-тартыштарды карап чыгуунун мөөнөтү төлөм 
системасынын Эрежелери менен аныкталган – ал операция жүргүзүлгөн күндөн 
кийинки 120 күн. Доо-талап негиздүү болгон учурда Банк Карталык операциянын 
суммасын Карта ээсинин эсебине кайтарып берет. Доо-талаптар негизсиз болсо, 
анда алар төлөм системасы тарабынан айып төлөмдөр менен жазаланат, анын 



тверждены: Протокол Правления №053/2022 от 01 июня 2022 

суммасы талаш болуп жаткан Карталык операциялардын суммасынан ашык болушу 
мүмкүн. Банк Карта ээсинин уруксаты жок анын эсебинен негизсиз доо-талаптын 
суммасын жана айып төлөмдөрдү алууга укуктуу.  

3.12. СМС-билдирүү. 
3.12.1. СМС-билдирүү Банктын бардык Карталарына колдонулат.   
3.12.2. СМС-билдирүү кызматын коштуруу үчүн Карта ээси СМС-билдирүү кызматын 

коштурууга эркин түрдө арыз жазышы керек же арызга жаңы карта чыгаруу 
керектигин көрсөтүшү керек.  

3.12.3. Карта ээси СМС-билдирүү кызматы үчүн кимиссияны Банктын Тарифтерине ылайык 
төлөйт. Комиссия Карталык эсептен айына бир жолу автоматтык түрдө алынат.  

3.12.4. Эгерде эсепте СМС-билдирүү кызматынын акысын төлөө үчүн каражат жетишсиз 
болсо, анда кызмат автоматтык түрдө өчүрүлөт.  

3.12.5. Кызматты кайрадан коштуруу үчүн Карта ээси СМС-билдирүү кызматын коштурууга 
арыз жазышы керек.  

3.12.6. Карта ээси Банкка арыз жазып, СМС-билдирүү кызматынан баш тартууга укуктуу.  
3.12.7. Эгерде Карта ээси СМС-билдирүүнү алуу үчүн мобилдик телефонунун номерин 

өзгөртүүнү кааласа, анда ал бул тууралуу Банкка жазуу жүзүндө билдирүүгө тийиш.  
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Банк эсеби жөнүндө Башкы келишимге №4 Тиркеме  

Карта ээси анын банктык эсебинин валютасынан айырмаланган валютада 

операцияларды жүргүзүүдө конвертациялоонун ар кандай варианттары каралган бир 

валютадан башка валютага конвертациялоо схемасы 

Карта 
эсебин

ин 
валюта

сы  

Карта-
нын 
түрү 

Операция
нын 

валютасы 
Операциянын түрү  

Операция иш 
жүзүндө 

жүргүзүлгөн 
күнгө карата 

курс 

Операция 
боюнча акыркы 

эсептешүү 
күнүнө карата 

курс  

Операция-
ларды 

иштеп чыгуу 
мөөнөтү1 

КР сому 

Visa 

Бардык 
валюталар 

Банктын 
жабдууларында 

Банктын курсу Банктын курсу 

8 календар-
дык күнгө 

чейин  

КР ичинде (ДКИБ ПБ 
тармагында2) 

Банктын курсу Банктын курсу 

Бардык 
валюталар 

КР чегинен тышкары, 
КР ичинде (ДКИБ ПБ 

тармагынан 
тышкары), 

эсептешүүлөр АКШ 
доллары менен 

жүргүзүлөт 

1. Visa курсу + 
OIF3 АКШ 

долларына кон-
вертациялоодо                                         
2. Банктын же 

ДКИБдин курсу4 
карта эсебинин 

валютасына кон-
вертациялоодо 

1. Visa курсу + 
OIF АКШ 

долларына кон-
вертациялоодо                                         
2. Банктын же 
ДКИБдин курсу  
карта эсебинин 

валютасына кон-
вертациялоодо 

АКШ 
доллары 

Банктын же 
ДКИБдин курсу 

Банктын же 
ДКИБдин курсу 

Элкарт 
Россия 
рубли 

«Мир» ТС 
жабдууларында5 

УТКС курсу6 УТКС курсу 

АКШ 
долла 

ры 
Visa 

Бардык 
валюталар 

Банктын 
жабдууларында 

Банктын курсу Банктын курсу 

КР ичинде (ДКИБ ПБ 
тармагында) 

Банктын курсу Банктын курсу 

КР сому 

КР ичинде (улуттук 
валютада эсептешүү 

системасын 
колдобогон 

Банктардан тышкары, 
ДКИБ ПБ тармагынан 

тышкары) 

Банктын курсу Банктын курсу 

Бардык 
валюталар 

КР чегинен тышкары, 
КР ичинде (ДКИБ ПБ 

тармагынан 
тышкары), 

эсептешүүлөр АКШ 
доллары менен 

жүргүзүлөт 

Visa курсу + OIF Visa курсу + OIF 

                                                           
1 Эл аралык төлөм системаларынын карталарын пайдалануу менен жүргүзүлгөн операцияларды иштеп чыгуу мөөнөтү эл 
аралык төлөм системасы тарабынан белгиленет, ошондой эле башка жабдууну тейлеп жаткан Банкка жараша да болот; 
2 «Демир Кыргыз Интернешнл Банк» ЖАКтын процессинг борборунда (ДКИБ ПБ) тейленген банктар, мындай банктардын 
тизмесин ДКИБден тактоо зарыл; 
3 OIF- Банктын курстук кошумча акысы (бүгүнкү күндө Банктын Visa карталары боюнча OIF колдонулбайт жана 0% түзөт); 
4 Банктын Visa кредиттик карталары боюнча сумманы карта эсебинин валютасына конвертациялоодо ДКИБ ПБнын 
техникалык талаптарына ылайык «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» ЖАКтын курсу колдонулат; 
5 «Мир» төлөм системасы, толук маалымат: https://mironline.ru/  
6 «Улуттук төлөм карталар системасы» Акционердик коому (УТКС) — «Мир» төлөм системасынын оператору, толук 
маалымат: https://www.nspk.ru/  

https://mironline.ru/
https://www.nspk.ru/
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Конвертациялоонун мисалдары: 
1. Карта эсеби: Кыргыз Республикасынын сому.  
1.1. Мисалы, кардардын сом менен Visa картасы бар жана кардар 1-августта Банктын 

жабдуусунда АКШ доллары/башка валюта менен сатып алууну/акча 
чыгарууну/толуктоону жүргүзөт, анда конвертациянын төмөнкү схемасы колдонулат: 
 

Операция иш жүзүндө жүргүзүлгөн күнгө карата (1-август) сумма кардардын картасында 1-
августка карата курс боюнча төмөндөгү схема боюнча блоктолот:  

 Банктын курсу.  
Сумманы акыркы эсептөө 3-августта ишке ашат, бул кардардын көчүрмөсүндө сумма 3-
августка карата курс боюнча, ошол эле схема боюнча чыгарылат дегенди билдирет: 

 Банктын курсу. 
Эскертүү: Эгерде 3-августка карата курстар 1-августка карата ушундай курстарга 
салыштырмалуу өзгөргөн болсо, анда блоктолгон сумма акыркы эсептөө суммасынан 
айырмаланат. 
 
1.2. Мисалы, кардардын сом менен Visa картасы бар жана кардар 1-августта Банк 

КРнын аймагында (ДКИБ ПБ тармагында) тейлеген жабдууда АКШ доллары/башка 
валюта менен сатып алууну/акча чыгарууну/толуктоону жүргүзөт, анда 
конвертациянын төмөнкү схемасы колдонулат:  

 
Операция иш жүзүндө жүргүзүлгөн күнгө карата (1-август) сумма кардардын картасында 1-
августка карата курс боюнча төмөндөгү схема боюнча блоктолот:  

 Банктын курсу.  
Сумманы акыркы эсептөө 3-августта ишке ашат, бул кардардын көчүрмөсүндө сумма 3-
августка карата курс боюнча, ошол эле схема боюнча чыгарылат дегенди билдирет: 

 Банктын курсу. 
Эскертүү: Эгерде 3-августка карата курстар 1-августка карата ушундай курстарга 
салыштырмалуу өзгөргөн болсо, анда блоктолгон сумма акыркы эсептөө суммасынан 
айырмаланат. 
 
1.3. Мисалы, кардардын сом менен Visa картасы бар жана кардар 1-августта Банк 

КРнын аймагынан тышкары тейлеген жабдууда Евро/башка валюта менен сатып 
алууну/акча чыгарууну/толуктоону жүргүзөт, анда конвертациянын төмөнкү схемасы 
колдонулат: 
 

Операция иш жүзүндө жүргүзүлгөн күнгө карата (1-август) сумма кардардын картасында 1-
августка карата курс боюнча төмөндөгү схема боюнча блоктолот:  

1. АКШ долларына конвертациялоодо Visa курсу/+OIF3;  
2. Карта эсебинин валютасына конвертациялоодо Банктын же ДКИБ4 курсу.  

Сумманы акыркы эсептөө 3-августта ишке ашат, бул кардардын көчүрмөсүндө сумма 3-
августка карата курс боюнча, ошол эле схема боюнча чыгарылат дегенди билдирет: 

1. АКШ долларына конвертациялоодо Visa курсу/+OIF3;  
2. Карта эсебинин валютасына конвертациялоодо Банктын же ДКИБ4 курсу.  

Эскертүү: Эгерде 3-августка карата курстар 1-августка карата ушундай курстарга 
салыштырмалуу өзгөргөн болсо, анда блоктолгон сумма акыркы эсептөө суммасынан 
айырмаланат. 
 
1.4. Мисалы, кардардын сом менен Visa картасы бар жана кардар 1-августта Банк 

КРнын аймагынан тышкары тейлеген жабдууда АКШ доллары менен сатып 
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алууну/акча чыгарууну/толуктоону жүргүзөт, анда конвертациянын төмөнкү схемасы 
колдонулат: 
 

Операция иш жүзүндө жүргүзүлгөн күнгө карата (1-август) сумма кардардын картасында 1-
августка карата курс боюнча төмөндөгү схема боюнча блоктолот:  

 Банктын же ДКИБ4 курсу. 
Сумманы акыркы эсептөө 3-августта ишке ашат, бул кардардын көчүрмөсүндө сумма 3-
августка карата курс боюнча, ошол эле схема боюнча чыгарылат дегенди билдирет: 

 Банктын же ДКИБ4 курсу. 
Эскертүү: Эгерде 3-августка карата курстар 1-августка карата ушундай курстарга 
салыштырмалуу өзгөргөн болсо, анда блоктолгон сумма акыркы эсептөө суммасынан 
айырмаланат. 
 
1.5. Мисалы, кардардын сом менен Элкарт картасы бар жана кардар 1-августта «Мир» 

төлөм системасынын жабдуусунда Рубль менен сатып алууну/акча 
чыгарууну/толуктоону жүргүзөт, анда конвертациянын төмөнкү схемасы колдонулат: 

Операция иш жүзүндө жүргүзүлгөн күнгө карата (1-август) сумма кардардын картасында 1-
августка карата курс боюнча төмөндөгү схема боюнча блоктолот:  

 «УТКС» АК курсу.  
Сумманы акыркы эсептөө 3-августта ишке ашат, бул кардардын көчүрмөсүндө сумма 3-
августка карата курс боюнча, ошол эле схема боюнча чыгарылат дегенди билдирет: 

 «УТКС» АК курсу.  
Эскертүү: Эгерде 3-августка карата курстар 1-августка карата ушундай курстарга 
салыштырмалуу өзгөргөн болсо, анда блоктолгон сумма акыркы эсептөө суммасынан 
айырмаланат. 
 
2. Карта эсеби: АКШ доллары  
2.1. Мисалы, кардардын АКШ долларындагы Visa картасы бар жана кардар 1-декабрда 

Банктын жабдуусунда сом/башка валюта менен сатып алууну/акча 
чыгарууну/толуктоону жүргүзөт, анда конвертациянын төмөнкү схемасы колдонулат: 
 

Операция иш жүзүндө жүргүзүлгөн күнгө карата (1-декабрь) сумма кардардын картасында 
1-декабрга карата курс боюнча төмөндөгү схема боюнча блоктолот:  

 Банктын курсу. 
Сумманы акыркы эсептөө 3-декабрда ишке ашат, бул кардардын көчүрмөсүндө сумма 3-
декабрга карата курс боюнча, ошол эле схема боюнча чыгарылат дегенди билдирет: 

 Банктын курсу. 
Эскертүү: Эгерде 3-декабрга карата курстар 1-декабрга карата ушундай курстарга 
салыштырмалуу өзгөргөн болсо, анда блоктолгон сумма акыркы эсептөө суммасынан 
айырмаланат. 
 
2.2. Мисалы, кардардын АКШ долларындагы Visa картасы бар жана кардар 1-декабрда 

Банк КРнын аймагында тейлеген жабдууда сом/башка валюта менен сатып 
алууну/акча чыгарууну/толуктоону жүргүзөт, анда конвертациянын төмөнкү схемасы 
колдонулат: 

Операция иш жүзүндө жүргүзүлгөн күнгө карата (1-декабрь) сумма кардардын картасында 
1-декабрга карата курс боюнча төмөндөгү схема боюнча блоктолот:  

 Банктын курсу. 
Сумманы акыркы эсептөө 3-декабрда ишке ашат, бул кардардын көчүрмөсүндө сумма 3-
декабрга карата курс боюнча, ошол эле схема боюнча чыгарылат дегенди билдирет: 
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 Банктын курсу. 
Эскертүү: Эгерде 3-декабрга карата курстар 1-декабрга карата ушундай курстарга 
салыштырмалуу өзгөргөн болсо, анда блоктолгон сумма акыркы эсептөө суммасынан 
айырмаланат. 
 
2.3. Мисалы, кардардын АКШ долларындагы Visa картасы бар жана кардар 1-декабрда 

Банк КРнын аймагында тейлеген (улуттук валютада эсептешүү системасын 
колдобогон Банктардан тышкары, ДКИБ ПБ тармагынан тышкары) жабдууда сом 
менен сатып алууну/акча чыгарууну/толуктоону жүргүзөт, анда конвертациянын 
төмөнкү схемасы колдонулат: 

 
Операция иш жүзүндө жүргүзүлгөн күнгө карата (1-декабрь) сумма кардардын картасында 
1-декабрга карата курс боюнча төмөндөгү схема боюнча блоктолот:  

 Банктын курсу. 
Сумманы акыркы эсептөө 3-декабрда ишке ашат, бул кардардын көчүрмөсүндө сумма 3-
декабрга карата курс боюнча, ошол эле схема боюнча чыгарылат дегенди билдирет: 

 Банктын курсу. 
Эскертүү: Эгерде 3-декабрга карата курстар 1-декабрга карата ушундай курстарга 
салыштырмалуу өзгөргөн болсо, анда блоктолгон сумма акыркы эсептөө суммасынан 
айырмаланат. 
 
2.4. Мисалы, кардардын АКШ долларындагы Visa картасы бар жана кардар 1-декабрда 

Банк КРнын аймагынан тышкары/КРнын аймагында (ДКИБ ПБ тармагынан 
тышкары) тейлеген жабдууда Евро/башка валюта менен сатып алууну/акча 
чыгарууну/толуктоону жүргүзөт, анда конвертациянын төмөнкү схемасы колдонулат: 
 

Операция иш жүзүндө жүргүзүлгөн күнгө карата (1-декабрь) сумма кардардын картасында 
1-декабрга карата курс боюнча төмөндөгү схема боюнча блоктолот:  

 Visa курсу/+OIF3.  
Сумманы акыркы эсептөө 3-декабрда ишке ашат, бул кардардын көчүрмөсүндө сумма 3-
декабрга карата курс боюнча, ошол эле схема боюнча чыгарылат дегенди билдирет: 

 Visa курсу/+OIF3.  
Эскертүү: Эгерде 3-декабрга карата курстар 1-декабрга карата ушундай курстарга 
салыштырмалуу өзгөргөн болсо, анда блоктолгон сумма акыркы эсептөө суммасынан 
айырмаланат. 
 
«ФИНКА Банк» ЖАКтын Банк эсеби жөнүндө Банкы келишиминин 4-тиркемеси менен 
тааныштым: 
 
[Кардар.ФАА]:_________________________Колу: ___________________________ 
 
[Күнү.Бүгүнкү]: ______________________ 
 


