
 

    

   
 

Банк төлөм картасын пайдалануунун эрежеси 
 

1.1. Ушул Эреже “Азия Банкы” ЖАКта (мындан ары – Банк) банктык локалдык жана эл аралык 
төлөм карталарын (мындан ары – Карта) чыгаруу жана тейлөө, Карта операциясы жүргүзүлө 
турган банктык эсептерди ачуу жана жүргүзүү тартибин, төлөм карталарын пайдалануу менен 
оперцияларды ишке ашыруу тартибин, ошондой эле Картаны коопсуз пайдалануу боюнча 
эрежелерди аныктайт.  

1.2.  Ушул эреже бардык Карта ээлери үчүн типтүү болуп эсептелет жана банк төлөм карталарын 
пайдаланган жеке жактар менен банктык эсептин келишиминин (мындан ары –Келишим) 
жобосун жана шартын аныктайт. 

1.3.  Келишим түзүү жеке жактын Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 387-
беренесине ылайык ушул Эрежеге кошулуу жолу менен ишке ашат. Келишим түзүү максатында 
жеке жак Банкка Банк тарабынан бекитилген форма боюнча Карта чыгарууга арыз-анкетаны 
берет. 

1.4.  Ушул эрежеге кошулган Карта ээси ушул Эрежеде каралган бардык милдеттенмелерди өзүнө 
алат. 

1.5.  Банк Карта ээси тарабынан Келишимдин иштөө мөөнөтүндө сарпталбаган (пайдаланылбаган) 
акча каражаттарынын минималдык өлчөмүн (азайбаган калдык) белгилөөгө укуктуу. 

1.6. Ушул Эреже жана Банктын тарифтери Банктын расмий сайтына www.bankasia.kg Банктын 
бөлүмдөрүнө жайгаштырылат. 
 

1. Терминдер жана аныктамалар 

 
Авторизация – эмитенттин төлөм картасын (мындан ары – Карта) пайдалануу менен банктык 

операцияны жүзөгө ашырууга берген уруксаты. ПОС-терминал же Банкомат аркылуу 
жүргүзүлгөн авторизация автоматташтырылган деп аталат. 

Картаны жокко чыгаруу – Картаны жараксыз деп табуу жана аны колдонуудан алып салуу.  
Банкомат - Нак акча каражаттарын берүү жана/же кабыл алуу, акча каражаттарын картка жазуу, 

карт ээси тарабынан өткөрүлгөн транзакциялар боюнча маалыматтарды алуу, нак эмес 
төлөмдөрдү жүзөгө ашыруу жана өткөрүлгөнтранзакциялардын бардык түрлөрү боюнча карт 
чектерди берүү үчүн каралган аппараттык-программалыккомплекс. Банкомат банктык жабдуу 
болуп саналат жана ал коммерциялык банктын кызматкеринин катышуусуз эле, карт ээсинин 
картты колдонуу менен операцияларды өз алдынча ишке ашыруусу үчүн каралган. 

Картаны бөгөттөө – Картаны пайдаланып операцияларды аткарууга толук же убактылуу тыюу 
салуу. 

Карта ээси – Келишимде көрсөтүлгөн, анын ичинде юридикалык жак – эсеп ээси тарабынан 

ыйгарым укук чегерилген, эмитент менен келишимдин негизинде картаны колдонуу менен 

операцияларды жүргүзүү укугуна ээ жеке адам. 
Кардар – Карта ээси болуп эсептелген жеке адам.  
Кошумча Карта – Ишенимдүү адамды (мындан ары – Ишенимдүү адам) анын банктык эсеби 

боюнча операцияларды эмитент менен банк эсебинин ээси ортосундагы келишимде 

белгиленген сумманын чегинде жана шарттарда жүргүзүүгө банк эсебинин ээсине ыйгарым 

укук берген карта.  
Карыз – Кардардын Картаны чыгаруу боюнча келишимге ылайык Банк алдындагы карызы (анын 

ичинде Техникалык овердрафт суммасынын өлчөмү, ошондой эле көрсөтүлгөн суммага 
кошулуп эсептелген сыйакы, сот чыгымдары жана башка зыян келтирген коромжулар).  

Арыз– Картаны чыгарууга/кайра чыгарууга арыз. 
Карта – Карта операцияларын жүргүзө ишке ашырууга мүмкүндүк берген маалыматты камтыган 

электрондук терминалдар же башка түзүлмөлөр аркылуу акча каражаттарын алуучу банктын 
төлөм картасы. Карта Банк тарабынан Кардардын пайдалануусуна берилет жана Бнактын 
менчиги болуп эсептелет. Карта андагы көрсөтүлгөн айдын жана жылдын аягына чейин 
жарактуу. Мөөнөтү өтүп кеткен Карта жана ишке кире турган мөөнөтү келек Карта боюнча 
Карта операциясы  жүргүзүлбөйт.  

Карталык операциялар – Картаны пайдалануу менен ишке ашырылуучу товарларды 
(жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү) төлөө. Накталай акча каражаттарын алуу, валюта 
алмаштыруу жана башка операциялар. 

Коддук сөз – Картаны бөгөттөө жана телефон менен кайрылууда карта-эсептеги баланс жөнүндө 
маалымат алуу үчүн керектүү болгон Кардардын Арызда көргөзгөн сөзү.  

Негизги карта – Банк тарабынан Кардардын атына чыгарылган карта. 
НБП (Накталай берүү пункту) – Картаны пайдалануу менен накталай акча каражаттарын кабыл 

алуу жана/же берүү боюнча операцияларды ишке ашыруучу жер. 
ПИН-код – Ар бир Кардарга берилүүчү жана карталык операцияны жүргүзүүгө мүмкүндүк берген 

ушундай Кардарды идентификациялоого арналган Персоналдык идентификациялык номер, 
жашырын код.  

Төлөм системасы (ТС) –VISA International эл аралык төлөм системасы/Элкарт улуттук төлөм 
системасы, бул системанын ички эрежелерине ылайык Катаны пайдалануу менен төлөмдөрдү 
ишке ашырууну камсыздаган программалык-техникалык каражаттардын жыйындысы, 
документтер жана уюштуруучулук-техникалык иш-чаралар. ТС иштөө эрежесин белгилейт 
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жана ТС мүчөлөрүнүн ортосунда Карталк операция боюнча клирингдик эсептерди ишке 
ашырат.  

ПОС-терминал – Соода жана тейлөө ишканасына Банк тарабынан орнотулган, Карта аркылуу 
товарлар жана кызмат көрсөтүүлөрдү төлөө боюнча Кардардын карталык операциясын 
жүргүзүүдө пайдаланылуучу электрондук эсептешүүчү түзүлмө. 

Процессинг борбору – эсептешүү катышуучуларынын ортосундагы маалыматтык жана 
технологиялык өз ара аракеттерди камсыздаган юридикалык жак. 

ССИ (Соода-сервистик ишкана) – Коммерциялык банк мнен өзүнчө кол коюлган макулдашуунун 
негизинде ПОС-терминал орноткон жана сатылган товар менен кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөм 
жүргүзүү үчүн Картаны кабыл алуу жана тейлөө укугу бар соода жана кызмат көрсөтүү 
чөйрөсүндөгү ишкана.   

Операциялардын реестри – Банк тарабынан электрондук формада алынган жана белгилүү бир 
убакытта Картаны пайдалануу менен ишке ашырылган операциялар жөнүндө маалыматтарды 
камтыган документ. 

Картанын реквизиттери –Картанын номери, ПИН-код, CVV2, Картанын иштөө мөөнөтү, коддук 
сөз, Кардардын колу, магниттик сызыкчадагы же чиптеги шифрленген маалымат ж.б. 

Санкцияланган төлөм – эгер төлөм жүргүзүүдө Карта бөгөттөлбөсө, жарамдуулук мөөнөтү 
бүтпөсө жана карта Кардар тарабынан төлөм жүргүзүү үчүн пайдаланылса, Картаны 
пайдалануу менен ишке ашырылуучу төлөм. 

Азайбаган калдык – Кардар ушул Келишим боюнча өз милдеттерин тиешелүү түрдө аткаруу үчүн 
банктык эсепте бөгөттөлгөн сумма. Азайбаган калдыктын өлчөмү Банктын тарифи менен 
аныкталат. 

Тарифтер – Банк тарабынан белгиленген кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмеси жана сыйакы кызмат 
көрсөтүүлөрү үчүн алынган өлчөм. Тарифтер Кардарга www.bankasia.kg сайтында маалымат 
жайгаштыруу жолу менен жеткирилет.        

Техникалык овердрафт – эсептеги акча калдыгынын үстөк сарпталган акча суммасы. Техникалык 
овердрафт ушул Келишимде айтылган мөөнөттөн кеч эмес төлөнүшү керек. 

Үч белгилүү текшерүүчү код CVV2 (Card Verification Value- 2) – Картанын Интернет жана 
МОТО (телефон, почта– mail order/telephone order) транзакциялар аркылуу кызмат 
көрсөтүүлөрдү/каттоону төлөө боюнча транзкцияларды өткөрүү үчүн арналган Картанын арт 
жагындагы үч цифрадан турган текшерүүнүн уникалдуу коду. 

Картаны пайдалануу менен эл аралык (транс чек аралык) төлөмдөр – Кыргыз 
Респуьликасынын чегинен тыш ишке ашырылуучу карталык операциялар. 

Чарджбек – Кайтарым же дооматтуу төлөм, эмитенттин төлөм системасынын эрежелерин бузуу 

менен өткөрүлгөн транзакциялар (талаш туудурган транзакциялар) боюнча төлөмдөрдү жүзөгө 

ашыруудан баш тартуусу. Эквайерге кайтарым төлөм жүргүзүлгөн себепти, негиздемени 

камтыган билдирүү жөнөтүлөт.  
Эквайер –Эквайринг Картты ишке ашыруучу финансы-насыялык мекеме. 
Эквайринг – финансы-насыялык мекеменин иши, ал өзүнө аралыкта орнотулган жабдууларды 

орнотуу жана карттарды сатылуучу товарларга, иштерге, кызмат көрсөтүүлөргө төлөө, соода 

түйүндөрү менен эсептешүүлөрдү камсыз кылуу жана/же карт ээлерине нак акча 

каражаттарын берүү каражаты катары кабыл алуу жагында соода-тейлөө ишканалары менен 

келишимдик мамилелерди камтыйт. 
Эмитент – Карта эмиссиясын/чыгарууну ишке ашыруучу Банк. 
 

2. Картаны жана ПИН-конвертти алуу 

 
3.1. Банктын ыйгарым укуктуу кызматкери Карта ээсине ПИН-код менен мөөр басылып 

бекитилген картаны берет. ПИН-код Картаны уруксатсыз пайдалануудан коргоонун кошумча 
каражаттарынын бирин камтыйт.  

3.2. Банк Картаны жана ПИН-конвертти коду менен 10 (он) иш күнүнүн ичинде чыгарат. Тез 
даярдоо керек болгондо Картаны жана ПИН-конвертти чыгаруу 2 (эки) иш күнүнүн ичинде, 
Картас ээсине Банктын тарифине ылайык комиссия төлөгөндө чыгарылат.  

3.3. Картаны алганда Карта ээси Картанын арт жагындагы кол коюла турган орунга шариктүү 
калем менен кол коюшу керек.  

3.4. Карта Банктын менчиги болуп эсептелет, Картанын иштөө мөөнөтү бүткөндө жен Банктын 
биринчи талабы менен, Карта Карта ээси тараптан Банка кайтарылып берилиши керек. 

3.5. Картаны чыгаруу учурунда, Карта ээси Картаны алуу үчүн Арыз берген учурдан баштап 6 
(алты) календардык ай Банкка келбесе, Банк бир жактуу тартипте Карта ээсине кабарлабастан 
картаны убактылуу бөгөттөй алат, ал эми картанын иштөө мөөнөтү бүткөндө кабарлама 
бербестен Келишимди бузуп, банктык эсепти жаап, Картаны жокко чыгарат жана Карта ээсине 
аларга төлөнгөн сумманы кайтарбайт. 

3.6. Карта-эсепте акча каражаттарын коргоо максатында ПИН-кодду башка адамга айтууга 
болбойт. ПИН-код Карта ээсинин өз колу менен койгон колдун аналогу болуп эсептелет. ПИН-
кодду пайдалануу менен жүргүзүлгөн бардык транзакциялар, Карта ээси тарабынан 
аткарылды деп эсептелинет. 

3.7. ПИН-кодду жана код сөзүн ачыкка чыгаруунун кесепети, ошондой эле Карта ээсинин ушул 
Эрежелердин талаптарын бзгандыгы үчүн жоопкерчилик толук түрдө Карта ээсине жүктөлөт.  

3.8. Кошумча картаны чыгаруу учурунда ушул Эреженин жана Келишимдин бардык жоболору 
бирдей даражада чыгарылган Кошумча картага колдонулат. 

3.9. Картанын иштөө мөөнөтү Картада көрсөтүлгөн ай жана жылдын акыркы күнү бүткөндө 
токтойт. 

 
4. СМС-билдирүү 

 
4.1. Карта ээси СМС-билдирүү үчүн Банктын тарифине ылайык төлөйт. 
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4.2. Карта ээси Банкка жазуу жүзүндө арыз берүү менен СМС-билдирүү кызматтарынан баш тарта 
алат. 

4.3. Картанын ээси Банкка жазуу жүзүндөгү арыз аркылуу СМС-билдирүү алуу үчүн уюлдук 
телефондун номерин алмаштыруу үчүн кайрылат. 

 
5. Картаны соода сервистик тармакта пайдалануу 

5.1. Товарларды (жумуш жана кызмат көрсөтүүлөрдү) төлөө операциясын ишке ашырганда чек 
басылып чыгат. Кардар бардык графалардын толтурулганын жана көрсөтүлгөн документтерде 
коюлган суммага, факты жүзүндө көрсөтүлгөн суммага (кызмат көрсөтүүгө) же накталай 
алынган акча каражатынын суммасына ылайыктуулугуна ишенгенден кийин чекке кол коет, 
андан кийин Карта ээсине терминал чегинин экземпляры берилет. 

5.2. Сатып алуунун (жумуштун, кызмат көрсөтүүнүн) суммасы коюлбаган чекке кол коюуга 
болбойт. 
Соода кылууда (өзгөчө ресторанда) төмөнкүлөргө жол бербеңиз: 

 кассирге (официантка) Картаны сизден алысыраак алып кетүүсүнө;  
 кассирге Картаңызды эки жолу өткөргөнгө. 
5.3. Картаны кабыл алуудан баш тартканда жана анын натыйжасында сатып алууну накталай эсеп 

менен жүргүзгөндө чекти дайым сактаңыз. Карта боюнча төлөөдөн баш тартканда, байланыш 
начар болгондо, Сиз төлөө жол-жобосун бир нече мүнөттөн кийин кайра кайталасаңыз болот 
(албетте, эгер Сизде эсепте ошол акча суммасына бекем ишеним бар болсо). 

5.4. ПОС-терминалдардагы чектердин экземплярларын банк эсебиндеги көчүрмө менен 
салыштырганга чейин, алардын жжардаы менен Картаңыздагы акча каражаттарынын (төлөм 
лимити) калдыгын эсептеңиздер. 

5.5. Автоунааны, мейманкананы же кайсы бир башка кызматты брондоодо Сиздин эсепте кызмат 
көрсөтүүнүн баасы бөгөттөлүшү мүмкүн жана Сиз бул сумманы аны бөгөттөн алганча 
пайдалана аласыз. 

5.6. Кардар Картаны тейлөөгө кабыл алган уюм паспортту же Сиздин инсандыкты тастыктаган 
башка расмий документти талап кыла аларын эске алышы керек. 

5.7. Картаны пайдалануу менен операцияларды ишке ашыруу фактысын ырастаган документтер 
болуп төмөнкүлөр эсептелет6 ПОС-терминалдын чеги, банкоматтын чеги, Банктын суроо-
талабы боюнча Процессинг борборунан же VISA International эл аралык төлөм системасынан 
алынган башка документтер эсептелет. Көрсөтүлгөн документтердеги маалыматтарда 
ажырым болгондо, Картаны пайдалануу менен операцияларды ишке ашыруу фактысын 
тастыктаган акыркы жана жалгыз документ болот. 

6. Банкоматты пайдалануу эрежеси 
6.1.  Картанын жардамы менен Кардар банкоматтан акча каражаттарын ала алат. Бул үчүн 

Картаны (голограммасын өзүңө жана жогору) банкоматтын окуучу түзүлмөсүнө  салып, 
экрандагы команданы көңүл коюп окугула. 

ПИН-кодду терүүдө  аны бакшалардын көрүп калуусунан абайлаңыз. 
КӨҢҮЛ БУРГУЛА! ПИН-кодду туура эмес тергенде эки эле жолкуга уруксат берилет. 
Үчүнчү жолкудан кийин карта бөгөттөлөт жана банкомат тарабынан кармалып калышы 
мүмкүн.  

 
6.2.  Экранда «КАРТАҢЫЗДЫ АЛЫҢЫЗ» деген команда чыкканда – дароо эле Картаңызды 

алыңыз, болбосо ал банкомат тарабынан кармалып калышы мүмкүн. 
6.3.  Берүү түзүлмөсүндө акча каражаты болгондо, аны тезинен алыңыз, болбосо кайра банкомат 

алып коет, андан кийин Сизге берилген акча каражаты жөнүндө квитанция аласыз. 
6.4.  эгер Картаңыз же акча каражатыңыз банкомат тарабынан кармалып калса, анда Банкка 

кайрылып, же банк – банкоматтын ээси менен байланышыңыз (телефондору негизинен 
банкоматтын бет жагында болот). 

7. Картаны колдонуудагы коопсуздук чаралары 
7.1.   Эсиңизде болсун – Сиздин Карта код сөзү жана/же ПИН-коду жана/же үч белгилүү 

текшерүүчү коду менен  (CW2) (мындан ары «Карта») сиздин эсебиңиздин “ачкычы” болуп 
эсептелет. Код сөзү жана/же ПИН-код жана/же үч белгилүү текшерүүчү кодду CVV2 башка 
адам билбеши керек. Код сөзүн, ПИН-кодду эстеп калып, үч белгилүү текшерүүчү кодду  
CVV2 башка адамдар бибеши үчүн зарыл чараларды кабыл алуу керек. Эгер муну аткаруу 
кыйын болсо, код сөзүн, ПИН-кодду башка адамдар жетпеген жерде сактагыла. Код сөзү 
менен ПИН-кодду Картага жазбагыла. Код сөзүн жана/же ПИН-кодду жана/же үч белгилүү 
текшерүүчү кодду CVV2 пайдалануу менен жасалган операциялар, Кардар тарабынан 
аткарылды деп таанылып, талашууга жатпайт.  

7.2.   Картаны коопсуз жерде сактагыла. Аны бирөө алып, Картанын номерин жана Сиздин 
колуңуздун үлгүсүн көчүрүп алуучу жерлерге койбогула. 

7.3.  Картаны механикалык бузулуулардан жана электромагниттик талалардан (автоунаа белги 
бергичтеринен, мобилдик телефондордон, компьютерлерден, аэропорттордогу, банктардагы, 
дүкөндөрдөгү ж.б.) өткөрмө алкактардан магниттик сызыкчасынын бузулуусун алдын алуу 
үчүн сактагыла. 

7.4.  Картаны пайдаланып аткарган операциялар боюнча маселелерди чечүү максатында Карта 
менен аткарылган операциялар боюнча документтерди сактагыла. 

7.5.  Картаны жана/же анын Реквизиттерин жоготуп, уурдатып же уруксатсыз пайдаланылган 
учурда, тезинен бул тууралуу Банкка кийинки телефондор аркылуу: +996 312 91 07 07, +996 
312 31 00 21, +996 559 96 77 07, +996 706 96 77 07, +996 777 96 77 07 же Процессинг 
борборуна тел.: +996 312 63 76 96, +996 312 66 43 25, +996 312 66 50 83 каркылуу күнү-түнү 
билдиргиле. Өз билдирүүңүздү сөзсүз кайталагыла: +996 312 91 07 07, +996 312 31 00 21, 
+996 559 96 77 07, +996 706 96 77 07, +996 777 96 77 07. Кардардын ар бир оозеки кайрылуусу 
КАРДАРдын же анын ыйгарым укуктуу адамынын жазуу жүзүндөгү арызы менен 
ырасталып, кийинки даректеги Банкка берилиши керек: 720016, Кыргызстан, Бишкек ш., 
Ч.Айтматов пр.,303 («Бишкек» ЭЭА), же банктын башка аймактык бөлүмүнө же факс менен: 
+996 312 55 01 82 оозеки арыздан кийин 5 (беш) иш күнүнүн ичинде жиберсе болот. Картаны 
жана/же анын Реквизиттерин жоготуп, уурдатып же уруксатсыз пайдаланылгандыгы 
жөнүндө жазуу жүзүндөгү арызда Картаны бөгөттөө ыкмасын жана анын жоголушун же 
уруксат берилбеген пайдаланылыш жагдайын билдирүү зарыл. 

 



 

7.6. Карта жана/же анын Реквизиттери жоголгондо жаңы Карта Кардарга тарифке ылайык Картаны 
алмаштыруу баасын төлөгөндөн кийин берилет. 

7.7. Кардар Банкка жана Процессинг борборуна Картаны бөгөттөө талабы менен өз учурунда 
кайрылбаганынын кесепети үчүн жоопкер болорун эске алыңыздар. 

7.8. Кардарларды Интернет аркылуу тейлеген соода-сервистик ишканалар, аралыктан, телефон, 
почта менен (МОТО), Картанын арт жагына басылган үч белгилүү текшерүүчү кодду талап 
кыла алат (CVV2). Картаңыздын маалыматтарын, код сөзүн, ПИН-кодду жана үч белгилүү 
текшерүүчү кодду (CVV2) коопсуз жерге сактагыла. 

7.9. Мурда жоголгон, уурдалган же мыйзамсыз пайдаланылган катары билдирилген Картаны 
тапканда, ошондой эле Карта Реквизиттерин ачыкка чыгаруудан шек санаганда, Кардар 
тезинен бул тууралуу Банкка кабарлашы керек.: +996 312 55 00 01, +996 312 31 00 21, 
+996 312 91 07 07, +996 559 96 77 07, +996 706 96 77 07, +996 777 96 77 07, андан кийин анын 
дарекке: 720016, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Ч.Айтматов көч.,303 («Бишкек» ЭЭА) 
жеткирүү керек. 

7.10. ПИН-конвертти ачканча анын катмарын кандайдыр бир предмет менен сүрүү, же башка бир 
нерсе кылууга болбойт. 

7.11. Эгер Сиз ПИН-кодду унутсаңыз, анда Сизге Банкка паспорт менен келип, өтүнмөнү 
толтуруп, Картаны кайра чыгарышыңыз керек. 
 
 

8. Карта боюнча талаш операциялар 
8.1.   Кардар Картаны пайдаланууга байланыштуужана Көчүрмөдө көрсөтүлгөн чыгаша 

операциясы менен макул болбогондо, Кардар Карталык операция аткаргандан баштап 30 
(отуз) күндүн ичинде Банкка чыгаша операциясы менен макул эместиги жөнүндө жазуу 
жүзүндө доомат, ошондой эле мындай дооматтын негиздүүлүгүн тастыктаган документтерди 
(эгер болсо) берет. Бул мөөнөт бүткөндө Банк Карта ээсинен доо арызды кабыл албай коюуга 
толук укуктуу. 

8.2. Банк Банктын Картасын уруксатсыз пайдалануу коркунучун төмөндөтүү максатында, 
Кардардын кызыкчылыгын көздөп, талаш операциялар боюнча изилдөөнү Кардардын 
чыгымдарын жана коромжуларын алдын алуу, Картаны бөгөттөө же аны алып коюу боюнча 
чараларды өз алдынча карай алат. 

8.3.  Талаш операциялар боюнча Кардардын доомат коюусу аны ушул Келишимдин шарттарына 
ылайык Карызды төлөөдөн бошотпойт. 

8.4. Эгер талаш операция боюнча Кардардын дооматы Банк тарабынан негиздүү деп таанылса, 
Банк ушундай операциянын суммасына чарджбек ишке ашырат. Болбосо, Банк Кардардан 
ушундай талаш операция боюнча иликтөөнү жүргүзүү менен байланышкан Банктын бардык 
чыгымдарын фактылык баасын төлөтүүгө укуктуу. 

9. Техникалык овердрафт 
9.1. Ушул Келишим боюнча Техникалык овердрафт жаралган учурдан баштап банк эсебине 

түшүүчү акча каражаттары, Банк тарабынан учурдагы датага карата карыздын жалпы 
суммасын төлөөгө багытталат. 

9.2. Эгер Карызды төлөө күнү иш эмес күнгө туш болуп калса, анда төлөө кийинки иш күнүнөн 
кеч эмес ишке ашырылат. 

9.3. Ушул Келишим боюнча өз милдеттерин Кардар тарабынан аткарылышын камсыздоо болуп 
азайбаган калдык эсептелет. Банк Кардарды Техникалык овердрафт жаралганы жөнүндө 
кабарлаган учурдан тартып Техникалык овердрафтты 5 (беш) иш күнүнүн ичинде төлөбөгөн 
учурда карыз азайбаган калдыктын эсебинен Банк тарабынан акцептсиз тартипте төлөнөт.   

 
10. Банк менен Кардардын укуктары жана милдеттери 

10.1.    Банк милдеттенет: 
10.1.1. Карта чыгаруу жөнүндө Банктын оң чечими болгондо, Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарында жана Банктын ички документтеринде каралган Карта-эсепти ачуу жана 
чыгаруу (Картаны кайра чыгаруу) үчүн керектүү документтердин толук топтомун алгандан 
кийин, Банктын тарифтерине ылайк Картаны жылдык тейлөө үчүн комиссия төлөнгөндөн 
кийин  5 (беш) жумуш күнүнүн ичинде Кардарга Картаны чыгарууга (кайра чыгарууга) жана 
Картаны Кардарга берүүгө.  

10.1.2. Ушул Келишимдин шарттарына ылайык Картаны тейлөөнү камсыздоого. 
10.1.3. Ушул Келишимде көрсөтүлгөн операцияларды Карта-эсеп боюнча жүргүзүүгө. 
10.1.4. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тастыктоочу төлөм документтери Банкка 

түшкөндөн кийинки иш күнүнөн кеч эмес Карта-эсепке акча каражаттарын чегерүүгө. 
10.1.5. Карта-эсеп боюнча Кардарга же анын тиешелүү тартипте таризделген же корголгон 

электрондук почта аркылуу берилген ишеним каттын негизинде иштеген ыйгарым укуктуу 
адамына, Кардардын тиешелүү арызы болгондо, же Банк тарабынан аныкталган шарттарда 
курьердик почта боюнча, жазуу жүзүндөгү талап боюнча Карта боюнча төмөнкү 
көчүрмөлөрдү берүүгө:  

10.1.6. Бүткөн календардык айдын ичинде Карта-эсеп боюнча жүргүзүлгөнбардык карталык 
операцияларда чагылдырылган ай сайын көчүрмөнү;  

10.1.7. Банктын тарифине ылайык кошумча көчүрмөнү Кардар же анын ыйгарым укуктуу 
адамыжазуу жүзүндөгү сурам менен Банкка кайрылган күндөн 5 (жумушчу күндүн ичинде 
берүүгө. 

10.1.8. Тиешелүү тартипте таризделген төлөм документтерин алган күндөн кийинки 1 9бир) Банк 
күнүнөн кеч эмес түшө турган акчаларды эсепке чегерүүгө. 

10.1.9. КАРДАР кайрылганда Картаны бөгөттөө себебин билдирүү. 
10.1.10. КАРДАРДАН картаны бөгөттөөгө/бөгөттөн чыгарууга Арыз түшкөндө, Картаны арыз 

түшкөн күндөн кийин 1 (бир) Банк күнүнөн кеч эмес бөгөттөөнү/бөгөттөн чыгарууну 
жүргүзүү. Картаны бөгөттөөгө/бөгөттөн чыгарууга жазуу жүзүндөгү арыз Банкка Кардар 
тарабынан инсандыкты тастыктаган документ менен бирге берилиши керек, мындай арызда 
аны Банктын жооптуу кызматкери кабыл алгандыгы жөнүндө белги коюлушу керек. 
Картаны бөгөттөө Кардардын Банкка телефон менен кайрылганда да жүргүзүлөт, Банк 
картаны кардардын код сөзү боюнча идентификациялагандан кийин гана картаны бөгөттөйт.  

10.1.11. КАРДАРДЫ оозеки же жазуу жүзүндө Техникалык овердрафттын пайда болгондугу 
же Кардардын пайда болгон Карызын төлөө үчүн Техникалык овердрафтты төлөө өтүп 
кеткенде кабарлайт. 



 

10.1.12. Карта-эсептен акча чыгарууга Кардардан жазуу жүзүндө уруксатты (көрсөтмө) алдын 
ала алууда, Карта-эсептен акча чыгарууну ушундай уруксат (көрсөтмө) менен каралган 
мөөнөттө жана шартта жүргүзөт. Кардардын алдын ала уруксатын (көрсөтмөсүн) аткаруу 
үчүн  төлөм жүргүзүү же акча которуу күнүндө  Карта-эсепте акча жок же жетишсиз болсо, 
Кардардын көрсөтмөсүн аткаруу жүргүзүлбөйт.  

10.1.13. КАРДАР менен иштөө 9:00дөн 16:00гө чейин (ишемби, жекшемби жана майрам 
күндөрүнөн башка) жүргүзөт. Кассалык тейлөө саат 15:45ке чейин жүргүзөт. 

10.1.14. КАРДАРДЫН эсеби боюнча операцияларды купуялыгын сактайт. Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарында каралган учурлардан тышкары, КАРДАРДЫН 
макулдугусуз ушул Келишим боюнча маалыматтарды берүүгө болбойт. 

10.1.15. КАРДАРГА эсептешүү, Картаны туура пайдалануу эрежелери жана банктын төлөм 
картасын пайдалануу менен банк кызмат көрсөтүүсүнө түз тиешеси бар башка маселелер 
боюнча  кеңеш берет. 

10.2. Банктын укугу: 
10.2.1. Көрсөтүлгөн өзгөртүүлөр күчүнө киргенге чейин 10 күн калганда Банкка жана/же Банктын 

расмий сайтына жарыя жайгаштыруу  аркылуу Кардарга кабарлоо менен Эреже жана 
Тарифтерди бир жактуу тартипте  өзгөртөт. 

10.2.2. Карта ээсинен ушул Эрежени талап кыла алат. 
10.2.3. Кардардын макулдугусуз банктык эсептен төмөнкү суммаларды чыгара алат: 

 Операциялардын реестринде көрсөтүлгөн Карталык операциянын суммасындагы акча 
каражаттарын карта-эсептен;  

 Тарифтерге ылайык Банкка сыйакы төлөөдө акча каражаттарын карта-эсептен;  
 Ушул Келишимден улам жаралган Банктын алдындагы КАРДАРДЫН карызын төлөөгө 

акча каражаттарын карта-эсептен;  
 Кардар иштеген уюмдун Кардарынын карта-эсебинен жаңылыш чегерилген акча 

каражаттарын карта-эсептен; 
 Эгер Кардар Картаны кайра чыгарууга арыз берсе картаны жылдык тейлөө баасынын 

өлчөмүндө акча каражаттарын карта-эсептен;  
 Кыргыз Республикасынын мыйзамдык актыларында же Кардар менен үчүнчү жактын 

ортосунда түзүлгөн келишимде каралган негиз боюнча Кардардын акча чыгаруу жөнүндө 
үчүнчү адамдын тескемесин аткарууда акча каражаттарын карта-эсептен;  

 Азайбаган калдык суммасын калыбына келтирүү максатында карта-эсепке түшүүчү акча 
каражаттарын карта-эсептен;  

 Карта-эсепте жетиштүү акча каражаты жок болгондо, уруксат берилген Овердрафттын 
суммасын, ага карата үстөк пайыздарды жана Тарифке ылайык сыйакы суммасын кошо 
ушул Келишимден келип чыккан чыгымдарды жана төлөмдөрдү төлөөгө акча 
каражаттарынын азайбаган калдыгынан; 

 Банкта ачылган Кардардын каалаган эсебинен, мүмкүн болгон Овердрафттын суммасын, 
ал боюнча үстөк акыны жана Тариф боюнча сыйакыны. 

10.2.4. Өзүнүн ыктыяры менен бөгөттөп, андан ары жокко чыгарып, Кардардан 5 (беш) иш күнүнүн 
ичинде кайрып берүүнү төмөнкү учурларда талап кылат: 

 Техникалык оеврдрафт бир нече ирет жаралганда;  
 Овердрафт боюнча Карызды төлөө мөөнөттөрү бузулганда;  
 Кардардын карта-эсеби боюнча коммерциялык мүнөздөгү операциялар табылганда; 
 Кардар тарабынан чыгымдалган азайбаган калдыктын суммасы толтурулбаганда; 
 Кардар тарабынан Тлөм системасынын Эрежелери жана талаптары сакталбаганда; 
 Кардар тарабынан ушул Келишим боюнча милдеттенмелер сакталбаганда;  
 КАРДАРДАН Картаны жокко чыгаруу жана ушул Келишимди бузууга Арыз келип 

түшкөндө;  
 Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган негизде Карта-эсеп боюнча 

керектүү операцияларды токтоткондо; 
 Ушул Келишимди бузуу жөнүндө кабарламаны Тараптардын биринен алганда; 
 Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык карта-эсеп боюнча операциялар 

каммакка алынганда,  токтотулганда же карта-эсепке башкача жүк жүктөлгөндө; 
 Картанын жоголгонуна, уурдалганына жана/же уруксатсыз пайдаланылганына 

байланыштуу бөгөттөөгө же кайра чыгарууга Кардардан оозеки кабарлама же арыз 
алганда; 

 Картанын колдонуу мөөнөтү бүткөндө жана карта-эсепте акча каражаттары жок 
болгондо Банк бир жактуу тартипте, Кардарга кабарлабастан Келишимди бузууга, 
банктагы эсепти жабууга, Картаны жокко чыгарууга укуктуу. 

 Банк тарабынан аныкталган башка негиз боюнча. Келишимдин ушул пунктунда 
көрсөтүлгөн картаны бөгөттөө Банк тарабынан өз алдынча аныкталган мөөнөттө ишке 
ашырылат. 

10.2.5. Аны аткарган күндөн 30 (отуз) календардык күн өткөндөн кийин Кардарга берилген башка 
банктагы карталык операция боюнча дооматтарды кароого кабыл албайт. 

10.2.6. Карыздын жалпы суммасын акцептсиз тартипте Банктагы Кардардын каалаган банк 
эсебинен Кардардын банктагы эсебине акчанын түшүүсү боюнча, аны Карызды пайда 
болгондугу жөнүндө Банктын кабарламасынан кийин 5 (беш) иш күнүнүн ичинде  
төлөбөгөндө эсептен чыгарат. 

10.2.7. Кардар төлөөгө жөндөмсүз болгондо Кардардын картасы боюнча Карызды кайтаруу 
жөнүндө жалпы юрисдикция сотуна доо арыз берип, Кыргыз Республикасынын 
колдонуудагы мыйзамдарына ылайык компетенттүү органдарга Кардардын финансылык 
укук бузуулары жөнүндө маалымат берет. 

10.2.8. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкынын ченемдик укуктук актыларына ылайык, кылмыштуу жол менен алынган 
кирешелерди легалдоо (изин жашыруу) жана терроризмди каржылоого каршы 
аракеттерди аткаруу максатында Кардардын операциясы боюнча милдеттүү көзөмөлдү 
ишке ашырат. Кардардын операциялары боюнча пайда алуучуларды идентификациялоо 
үчүн керектүү маалыматтарды кошуп, кошумча маалыматтарды жана документтерди 
Кардар тарабынан берүүсүн талап кылат. 

10.2.9. Уруксат берилбеген Карталык операцияларды ишке ашыруу тобокелдигин азайтуу 
максатында Карталык операцияларды ишке ашырууга чектөөлөрдү жана лимиттерди 
белгилейт. Чектөөлөрдүн жана лимиттердин чоңдугу, ошондой эле аларды белгилөөнүн 
мөөнөттөрү жана тартиби Банк тарабынан өз алдынча аныкталат. 



 

10.2.10. Карта ээсинин Арызда көрсөтүлгөн уюлдук телефондун номерине Кардардын Карталык 
операцияларына жана Банктын кызмат көрсөтүүлөрүнө карата башка SMS-
билдирүүлөрдү жөнөтөт. 

10.2.11. Карта ээсинин эсебине эсеп валютасынан башка валютадагы акча каражаттары келген 
учурда, Карта ээси акча каражаты түшкөн күнгө карата Банктын коммерциялык курсу 
боюнча Банк тарабынан ишке ашырылган алмаштыруучу операцияга өз макулдугун 
кылчайбастан берет. 

10.3. Кардар милдеттенет: 
10.3.1. Ушул Келишимди түзгөн күнү Банкка Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана 

Банктын ички документтеринде каралган банктык эсепти ачуу жана картаны кайра 
чыгаруу үчүн керектүү документтерди берет. 

10.3.2. Ушул Келишимдин шарттарын тиешелүү түрдө сактайт, анын ичинде Кошумча карта 
ээсинин ушул Келишиминин шарттарын сактоону камсыздайт. 

10.3.3. Жаралган Карызды өз учурунда төлөйт. 
10.3.4. Ушул келишимден чыккан Карталык операцияларды төлөө үчүн керектүү жана ушул 

Келишимден келип чыккан Банктын алдындагы карызды азайбаган калдыктан акча 
каражаттарын пайдалануу менен Банктан кабарламаны алган күндөн 5 (беш) жумушчу 
күндөн кеч эмес акча каражаттарды эсепке чегерет.  

10.3.5. Үч белгилүү текшерүүчү кодду CVV2, Кардардын ПИН-кодун жана колун терүүнү 
тастыктаган Картаны пайдалануу менен жүргүзүлгөн Карталык операциялар боюнча 
бардык чыгымдарды (коромжуларды) толук көлөмдө алат. 

10.3.6. Карта жоголгондо, уурдалганда же уруксатсыз пайдаланылган учурда Банкка тезинен 
оозеки же жазуу жүзүндө, Эреже жана Келишим менен каралган тартипте Картаны 
бөгөттөөнү талабы менен кайрылат. 

10.3.7. Ушул Келишимдин алкагында чыгарылган бардык карталарды сактоону камсыздайт. 
10.3.8. Карта-эсеп боюнча коммерциялык мүнөздөгү операцияларды жүргүзбөйт. 

Коммерциялык мүнөздөгү операцияларды кармап алганда, Банк Кардарга кабарлабастан 
Картаны бөгөттөө укугун өзүнө калтырат. 

10.3.9. Ушул келишим бузулганда Банкка ушул Келишимдин шарттарына ылайык  эсеп боюнча 
чыгарылган Картаны/ларды Тараптардын биринен ушул Келишимди бузуу жөнүндө 
жазуу жүзүндө кабарлама алган күндөн баштап 5 (беш) иш күнүнөн кеч эмес берет. 

10.3.10. Үч белгилүү текшерүүчү кодду CVV2, ПИН-кодду терүү же кардардын колун 
тастыктаган Картаны пайдалануу менен жүргүзүлгөн бардык карталык операцияларды 
туура жана анык деп тааныйт. 

10.3.11. Банктын кызматтарын Банктын тарифине ылайык төлөйт. Карта жоголгондо, 
уурдалганда же уруксатсыз пайдаланылган учурда Банкка тезинен оозеки же жазуу 
жүзүндө, Эреже жана Келишим менен каралган тартипте Картаны бөгөттөөнү талабы 
менен кайрылат. Картаны бөгөттөөгө/бөгөттөн чыгарууга жазуу жүзүндөгү арыз Банкка 
Кардар тарабынан инсандыкты тастыктаган документ менен бирге берилиши керек, 
мындай арызда аны Банктын жооптуу кызматкери кабыл алгандыгы жөнүндө белги 
коюлушу керек. Картаны бөгөттөө Кардардын Банкка телефон менен кайрылганда да 
жүргүзүлөт, Банк картаны кардардын код сөзү боюнча идентификациялагандан кийин 
гана картаны бөгөттөйт . 

10.3.12. Банкка Картаны бөгөттөө боюнча чыгымдарды стоп-баракчага карта бөгөттөлгөн 
күндөн 5 (беш) иш күнүнөн кеч эмес, Банктын колдонуудагы тарифтерине ылайык 
кайтарып берет. 

10.3.13. Ушул Келишимдин алкагында чыгарылган жана пайдалануга берилген бардык 
Карталардын сакталышын камсыздайт. 

10.3.14. Арызда көрсөтүлгөн маалыматтардын же ушул Келишимдин реквизиттеринин 
өзгөрүшү жөнүндө Банкка жазуу жүзүндө кабарлайт. 

10.3.15. Ушул Келишимдин шарттарына ылайык карта-эсеп боюнча чыгарылган картаны 
ушул Келишим бузулган учурда Тараптардын бири ушул Келишимди бузуу жөнүндө 
жазуу жүзүндө кабарлама алгандан 5 (беш) иш күнүнөн кеч эмес өткөрүп берет. 

10.3.16. Банктан тиешелүү жазуу жүзүндөгү кабарламаны алганда жана ушул Келишимдин 
шарттарына ылайык Карта-эсеп боюнча чыгарылган тиешелүү Картаны кайтаруу 
кабарламасын алган күндөн тартып 5 (беш) иш күнүнүн ичинде Карталык 
операцияларды токтотот. 

10.3.17. Карта ээсинин жана/же Кошумча карта кармоочунун күнөөсү боюнча Банкка 
келтирилген, анын ичинде Картаны бөгөттөөгө байланыштуу чыгымдарды Банктын 
ушул Тарифине ылайык кайтарып берет. 

10.3.18. Операциялардын реестрине ылайык Картаны пайдалануу менен ишке ашырылган 
бардык карталык операцияларды 45 (кырк беш) календардык күндүн ичинде төмөнкү 
учурларда төлөйт: 

10.3.19. Картанын жарамдуу мөөнөтү бүткөн датадан Картанын жарамдуулук мөөнөтү бүткөн 
учурда; 

10.3.20. Бул кабарламаны алган күндөн Банктын демилгеси менен Картаны жокко чыгаруу 
жөнүндө жазуу жүзүндөгү кабарлама алган учурда; 

10.3.21. Картаны бөгөттөө/жокко чыгаруу күнүндө аны бөгөттөө/жокко чыгаруу учурунда. 
10.3.22. Карта-эсепке/тен акча каражаттарын жаңылыш чыгарылганда ана/же чегерилгенде 

бул тууралуу тезинен Банкка жазуу жүзүндө же оозеки маалымдоо керек.  
10.3.23. Карта-эсепке жаңылыш чегерилген акча каражаттары жок болгондо же жетишсиз 

болгондо Банктан тиешелүү кабарлама алгандан кийин 5 (беш0 жумуш күнүннүн ичинде 
Банкка акчаны кайтарып берет. 

10.3.24. Код сөзүн, үч белгилүү текшерүүчү кодду CVV2 жана ПИН-кодду башка адамдын 
ачып албасы үчүн сактык чараларын көрүп, ПИН-код жана үч белгилүү текшерүүчү код 
CVV2 жана/же код сөзү менен (Картаны бөгөттөө, бөгөттөн чыгарууну кошо) 
тастыкталган операциялардын баарына жоопкер чилик алат. 

10.3.25. Ушул Келишимдин шарттарына ылайык Карта-эсеп боюнча чыгарылган бардык 
Карталарды пайдалануу үчүн Банктын алдында толук жоопкерчилик алат. 

10.3.26. Карта-эсептин абалын дайыма көзөмөлдөп турат. 
10.3.27. Картаны башка даамга бербейт. Үчүнчү адам тарабынан картаны пайдаланууга жол 

берилбейт. Бул шартты бузуу Картаны алып коюу, ушул Келишимди бир жактуу 
бузуужана Карта ээси тарабынан бардык келтирилген чыгымдарды төлөп берүүнө алып 
келет. 



 

10.3.28. Картаны иштөө мөөнөтү бүтөрүнө 25 (жыйырма беш) күн калганда Картаны жаңы 
мөөнөткө узартуу боюнча Банкка кайрылып, тишелүү Арызды толтурат. Эгер Карта ээси 
Картаны кайра чыгарууга Арыз бербесе,  Карта автоматтык түрдө жокко чыгарылат жана 
келечекте кардардын Арызы боюнча жаңы карта чыгарылат.  

10.3.29. Банкка анын биринчи талабы менен Карта-эсеп боюнча овердрафт суммасын. 
Ошондой эле төлөм суммасын. Анын ичинде Картанын аракетин токтотуу үчүн акыны 
жана башка ушул Келишим жана Банк менен Карта ээсинин ортосунда түзүлгөн 
келишимдер боюнча Банктын тарифине ылайык төлөмдөрдү калыбына келтирет. 

10.3.30. ПИН-кодду терүү же КАРДАРДЫН колун коюу аркылуу тастыкталган Картаны 
пайдалану менен жүргүүлгөн бардык карталык операцияларды туура жана анык деп 
тааныйт. 

10.3.31. Карта жоголгондо же уурдалганда Банкка Эрежеде каралган тартипте Картаны 
бөгөттөө талабы менен оозеки же жазуу түрүндө тезинен кайрылат. 

10.3.32. Ушул келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп эсептелген №1 тиркемеде каралган 
шарттарды бекем сактайт. 

10.4. Кардардын укугу: 
10.4.1. Бекитилген банк эрежелерине ылайык анын эсебиндеги акча каражаттар өз алдынча 

тескейт. 
10.4.2. Эсепке акчаны накталай же накталай эмес формада эсемтин валютасында салат. 
10.4.3. Эсептеги акча каражаттарынын калдыгынын чегинде Карталык операцияларды ишке 

ашырат. 
10.4.4. Ушул Келишимде каралган тартипте Картаны бөгөттөө же бөгөттөн чыгаруу жөнүндө 

жазу жүзүндөгү арыз менен Банкка кайрылат. 
10.4.5. Ага таандык Карта менен Интернет аркылуу каалаган операцияларды өткөрүүгө 

мүмкүндүк алат, муну менен Кардар мындай мүмкүнчүлүктүн тобокелчиликтери жана 
кесепеттери үчүн жоопкерчилик алары тууралуу кабардар болорун аңдайт. Мүмкүн 
болгон тобокелчиликтерге кийинкилер кирет. Бирок аны менен эле чектелбейт: 
Интернет аркылуу Карта боюнча үчүнчү жактын уруксат берилбеген операциясын 
өткөрүү тобокели жана буга байланыштуу ушундай көрүнүштөр ору алса, Банкка 
дооматы болбоорун кепилдеп. ырастайт. 

10.4.6. Жеке өзү же Кардар тарабынан берилген Ишеним каттын негизинде иштеген ыйгарым 
укуктуу адам аркылуу Банк тарабынан аныкталган шарттарда, өткөн календардык айдын 
ичинде эсеп боюнча жүргүзүлгөн Карталык операциялардын баарын ай сайын көчүрмө 
эсеби боюнча, учурдагы календардык айдын 15 (он бешинчи) числосунан кеч эмес алат. 

10.4.7. Муну менен Банк ыйгарым укуктуу адамга берилген же Интернет-банкинг кызматы 
боюнча алынган эсеп боюнча көчүрмөлөргө уруксатсыз мүмкүнчүлүк үчүн жоопкерчлик 
албайт. 

10.4.8. Банкка Карталык операция жүргүзүлгөндөн кийин 30 (отуз) календардык күндүн ичинде 
талаш операция боюнча дооматты жөнөтөт. Болбосо ишке ашырылган Карталык 
операция тастыкталды деп эсептелип. Кийинки дооматтарды Банк кабыл албайт. 
Дооматтар далилденсе акча каражаттары Банк тарабынан эсепке кайтарылат. Эсептен 
мурда дебеттелген акча каражаттары келип түшкөн дооматты жөнгө салганга чейин 
кайтарылбайт. 

10.4.9. Банка тиешелүү тапшырмаларды берип Кошумча карта эсеби боюнча таризделет 
жана/же жокко чыгарылат. 

10.4.10. Кошумча карта боюнча чектөөлөрдү жана лимиттерди белгилеп, бул жөнүндө Банкка 
берилүүчү тиешелүү Арыздарга жазуу керек. 

10.4.11. Кошумча карталар боюнча Карталык операцияларды  ишке ашырууга чектөөлөрдү 
жана лимиттерди өзгөртөт же алардан Банкка жазуу жүзүндө белгиленген чектөөлөр 
менен лимиттер өзгөргөнгө чейин 3 (үч) күн калганда кайрылып баш тартат. 

10.4.12. Бул Келишимди болжолдонгон ишин токтотуу күнүнө 45 (кырк беш) календардык күн 
калганда жазуу жүзүндө кабарлоо менен бузат. 

10.4.13. Банкка белгилүү бир мезгилдин ичинде иштеген жана/же белгилүү бир акча 
суммасынын чегинде Карта-эсептен акча алуу жөнүндө алдын ала жазуу жүзүндө 
уруксат (көрсөтмө) берет. 

10.4.14. Карта жоголгондо, уурдалганда жана/же уруксатсыз пайдаланылганда, ПИН-коду 
бузулганда, магниттик сызыгы зыянга учураганда, чип бузулганда жана Картанын 
реквизиттери өзгөргөндө (муну менен Картанын иштөө мөөнөтү мурункудай эле бойдон 
калат) Картаны кайра чыгаруу Арызы менен кайрылат. 

10.4.15. Банкомат тарабынан Карта кармалып каган учурда, Банкка банкомат тарабынан 
кармалып калган Картаны берүү Арызы менен кайрылат. 

10.4.16. Код сөзүн алмаштырууга арыз менен кайрылат. 
10.4.17. Банктын колдонуудагы тарифтерине тиешелүү маалыматтар менен Бактын 

бөлүмдөрүндө, анын филиалдарында жана www.bankasia.kg сайтында Банкка кайрылуу 
менен электрондук почта  аркылуу же кагаз жүзүндө ала алат.  
 

11. Банк менен Кардардын жоопкерчилиги 
11.1. Ушул Келишим боюнча милдеттенмелерди аткарбагандыгы же тиешелүү деңгээлде 

аткарбагандыгы үчүн Тараптар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Эрежелерге жана 
ушул Келишимге ылайык жоопкерчилик алат. 

11.2. Банк төмөнкүлөр үчүн жоопкерчилик алат:  
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык банктын купуя сырын ачыкка чыгарууга;  
Банктын күнөөсү боюнча Эсеп операциясы боюнча жаңылыш жүргүзүлгөндө.   
11.3. Банк төмөнкүлөр үчүн жоопкерчилик албайт: 
Картаны тейлөөдө үчүнчү тарап баш тартканда;  
Картаны  пайдалануу менен сатылып алынуучу товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдүн сапаты;  
Кардардын кызыкчылыгын кыса турган үчүнчү тарап белгилеген Карта боюнча лимиттер, 

чектөөлөр жана кошумча сыйакылар (кызыкчылыктар);  
Жоголгон/уурдалган Картаны бөгөттөө жөнүндө талап менен Банкка Кардардын өз учурунда 

кайрылбаганынын кесепетине;  
Картаны пайдалануу менен ишке ашырылган операциялар боюнча кабыл алууну, иштеп чыгууну 

жана өткөрүп берүүнү камсыздаган системадагы өзгөлтүккө байланышкан кырдаалдарга; 
Интернет аркылуу ар кандай операцияларды жүргүзүүгө кирүүнүн мүмкүн болгон терс кесепеттери 

(анын ичинде Кардар тарабынан зыян келтире турган сайттарга мобилдик байланыш түзүлмөсү 
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аркылуу кирүү), анын ичинде: Интернет аркылуу Карта боюнча үчүнчү жактардын уруксат 
берилбеген операцияларын өткөрүү тобокелдиги үчүн; 

Кардар менен ишенимдүү адамдын ортосундагы талаштарды жана пикир келишпестиктерди жөнгө 
салуу (кошумча карта боюнча);  

Кардар менен ишенимдүү адамдын ортосундагы Картаны бөгөттөөгө чейинки аткарылган 
операциялар,;  

Катаны бөгөттөө учуруна чейин акарылган операциялар үчүн. Ал боюнча эсептешүү Картаны 
бөгөттөгөндөн кийин өтөт; 

 Келишим, ушул эреже, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана төлөм системасынын 
эрежелеринде каралган башка учурларда. 

11.4. Кардардын төмөнкүлр үчүн жооп берет:  
Жоголгон/уурдалган картаны бөгөттөө жөнүндө Банка өз учурунда кайрылбаганда; 
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ушул Келишимге ылайык Эсепке жаңылыш 

чегерилген Банкка кайтарбаганда; 
Банктын комиссиясын эсепке алуу менен уруксатсыз төлөм суммасында Кардардын картасын 

пайдалануу менен жүргүзүлгөн үчүнчү жактын уруксатсыз төлөмү үчүн; 
Эгер Кардар же Ишенимдүү адам Картаны үчүнчү адамга берип, код сөзүн жана/же ПИН-кодду 

жана/же үч белгилүү текшерүүчү кодду CVV2 айтып койгондо төлөм жүргүзүлгөнү үчүн; 
Картаны, анын аналогун же Картанын реквизиттерин пайдалануу менен үчүнчү жактар тарабынан 

аткарылган Карталык операциялар; 
Кардар тарабынан ушул Келишимдин шартарынын бузулушу; 
Интернет аркылуу ар кандай операцияларды жүргүзүүгү мүмкүнчүлүктүн мүмкүн болгон терс 

жактары, анын ичинде. Бирок чектелбестен: Интернет аркылуу Карта боюнча үчүнчү жактын 
уруксат берилбеген операцияларын жүргүзүү тобокелдиги; 

Эгер Кардар картаны сактоо боюнча милдеттенмелерин аткарбаган же тиешелүү эмес аткарган, 
Картанын реквизиттерин ачыктаган жана үчүнчү жактардын Картанын реквизиттерин алууга     
каршы мүмкүн болгон бардык чараларды кабыл албаган учурда, төлөм жүргүзүлгөндө.  

11.5. Банк Картанын реквизиттерин ачыктоо боюнча Кардардын аракеттрин далилдөөгө милдеттүү 
эмес. 

11.6. Тараптар милдеттенмелердин бөлүгүн же толук аткарбагандыгы үчүн төмөнкү учурларда 
жоопкерчиликтен бошотулат, эгер ал жеңилбес күч менен коштолсо: өрт чыкканда, сел 
жүргөндө, жер титирегенде, электр энергиясы үзгүлтүккө учураганда жана Банк менен 
Кардардын көзөмөлүнөн тыш кырдаалдарда, техника иштебей калганда, программалык 
камсыздоо, электр жабдуулары жана маалыматтарды берүү үзүлгөндө, ошондой эле Кыргыз 
Республикасынын Улуттук Банкы, Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу органдары 
ушул Келишим боюнча милдеттенмелерди аткарууда Тараптар өз учурунда аткара албай кала 
тургандай чечим, токтом, аныктамаларды кабыл алса жана бул жагдайларды жөнгө салуу үчүн 
туура аракеттерди жумшап, ушул келишимдин шарттарын толук аткарууга бардык күч-
аракетин жумшаса. 

 
Бул эреже Банк картасын пайдаланган жеке жак менен Келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп 

эсептелет жана Карта ээси милдеттүү түрдө аткарууга тийиш. 
 


