
 

 

ФИЗИКАЛЫК ЖАКТАРДЫН МОБИЛДИК БАНКИНГГЕ КОШУЛУУСУ ҮЧҮН 

КООМДУК ОФЕРТА  

 

«Азия банкы» ЖАК сайтында жарыяланган https: //www.bankasia.kg, ушул оферта (мындан 

ары – Банк)  Банктын «МОБИЛДИК-БАНКИНГ» тутумуна кызмат көрсөтүү үчүн физикалык 

жактар менен келишимин бекитүү сунушу болуп саналат.  

 

 Ушул Оферта физикалык жактарга багышталган жана Кыргыз Республикасынын жарандык 

мыйзамдарынын ченемдерине ылайык Банктын «МОБИЛДИК-БАНКИНГ» тутумуна кызмат 

көрсөтүү үчүн физикалык жактар менен келишимин бекитүүнүн расмий коомдук сунушу болуп 

саналат – (мындан ары - «Келишим», Келишимдин шарттары ушул Офертада берилген).  

 

 «МОБИЛДИК-БАНКИНГ» тутумуна кызмат көрсөтүү үчүн физикалык жактар менен 

келишим көрсөтүлгөн формада өтүнмөгө физикалык жак тарабынан кол коюлган убактан тартып 

бекитилген жана күчүнө кирген жана кошулуу шарттарына эч кандай алып коюуларсыз жана 

чектөөлөрсүз Офертанын бардык шарттарын физикалык жак тарабынан шартсыз кабыл 

алынгандыгы белгиленген деп эсептелет.  

                                                                    

1. Келишимдин предмети 

 

1.1. Ушул Келишимдин предмети - ушул Келишимде жана Банк эсебинин келишиминде каралган 

шарттарда Мобилдик-банкинг тутумунда тейлөө боюнча Кардарга Банк тарабынан кызмат 

көрсөтүүлөрдү берүү болуп саналат. 

1.2. Ушул Келишим Банк эсебинин келишиминин ажыратылгыс бөлүгү болуп саналат. 

1.3. Банкка эсеп ачкан жана Банк менен ушул Келишимди бекиткен кардарга Банк Мобилдик-

банкинг тутумуна банктык операцияларды жүргүзүүнү ырастоо үчүн өтүнмөдө берилген 

телефон номерине/электрондук почтага Банк эсеби келишимин, логинди, купуя белгини 

жана/же уникалдуу бир жолку купуя белгини (мындан ары - «Уруксат коддору») алууну 

берет.  

 

2. Мобилдик-Банкинг тутумунда тейлөө шарттары 

 

2.1. Мобилдик-банкинг тутумундагы банктык тейлөө Кардарга Интернет түйүнү аркылуу 

аралыктан берилет. 

2.2. Банк Кардардын тапшырмасы боюнча Мобилдик-банкинг тутуму аркылуу өндүрүлгөн 

банктык операцияларды аткарат.  

2.3. Ушул Келишимди бекиткенде гана Кардар Мобилдик-банкинг тутумундагы банктык 

тейлөөлөргө болгон укукка ээ боло алат; 

2.4. Мобилдик-банкинг кызматына кошулууда Кардар өтүнмөдө телефондук байланыш аркылуу 

маалымат алуу үчүн код сөзүн көрсөтүшү керек; 

2.5. Кардар Банкка Мобилдик-банкинг тутуму аркылуу берилген кызмат көрсөтүүлөргө операция 

аткарууда учурда колдонулган Банктын тарифине ылайык комиссия төлөйт.  

2.6. Тутумга уруксат коддору Кардардын электрондук санарип кол тамгасы болуп саналат, ал 

Кыргыз Республикасынын «Электрондук төлөөлөр жөнүндө» жана «Электрондук санарип 

кол тамга жөнүндө» мыйзамдары менен жөнгө салынат жана Кардардын өз кол тамгасына 

окшош деп таанылат жана Кардардын өтүнмөсүнө ылайык ага бекитилет. 

2.7. Кирүү үчүн уникалдуу код Кардарга Банктын тарифине ылайык ушул Келишим 

бекитилгенден кийин өтүнмөнүн негизинде Кардардын ыйгарым укуктуу адамы тарабынан 

берилет. 
2.8. Катталган Уруксат коддорун пайдалануу менен эсеп боюнча жасалган Мобилдик-банкинг 

тутумундагы операцияларды жүргүзүү жөнүндө Кардардын тапшырмасы Кардардан чыккан, 

ыйгарым укуктуу адамдар тарабынан түзүлгөн, бүтүн, өзгөрүлгүс деп саналат жана Кыргыз 

Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык таризделген кагаз жүзүндөгү 

Кардардан алынган тескемеге юридикалык жактан тең келет. 



 

2.9. Тараптар эсеп боюнча Банк тарабынан берилген көчүрмө бөлүк өзүнүн алыш-бериш эсеби 

боюнча Кардар тарабынан жүргүзүлгөн банктык операцияларды ырастоочу документ болуп 

саналаарын таанышат. 

2.10. Кардар тутумга кирүүдө жана тутумга Уруксат коддору аркылуу кирүүдө өзүнүн техникалык 

каражаттарын коргоону өз алдынча камсыздайт, санкциялаштырылбаган уруксаттын, тутумга 

кирүүнүн уруксат коддорун бузуп уурдоолордун, Интернет түйүндөрүнөн алдамчылык, 

хакердик, вирустук чабуулдардын жыйынтыгынан келип чыккан тобокелдиктерге 

жоопкерчилик алат.  

2.11. Мобилдик-банкинг жана Интернет-банкинг тутумунда иштөөдө бирдиктүү убакыт катары 

электрондук документтердин тутумунда берилген Бишкек убактысы болорун Тараптар 

тааныйт. 

2.12. Мобилдик-банкинг тутумунда тейлөөнүн алкагында Банк Кардарга төмөнкүлөрдү аткарууга 

мүмкүндүк берет: 

- Банктын бир филиалында ачылган эсептердин ортосундагы которуулар саат 8-30дан 16-

00гө чейин; 

- Банктын ар кайсы филиалдарында ачылган эсептердин ортосундагы которуулар саат 8-

30дан 16-00гө чейин; 

- Пакеттик клиринг тутуму боюнча улуттук валютада банктар аралык которуулар 8-30дан 

11-40ка чейин; 

- айкын убакыттын гросстук тутуму боюнча улуттук валютада банктар аралык которуулар 09-

00дөн 15-50гө чейин; 

- SWIFT тутуму боюнча банктар аралык которуулар 8-30дан 15-30га чейин;  

- Банктын дилери тарабынан Кардар үчүн жеке бекитилген курс боюнча конверсиялык 

бүтүмдөр  саат 8-30дан 16-00гө чейин колдонуудагы валютташтыруу күнүндө гана. 

Көрсөтүлгөн убактан кийин Кардар тарабынан таризделген операциялар кийинки жумуш 

күнүндө каралат; 

2.12-пунктунда көрсөтүлгөн убакыт ичинде түзүлгөн операциялар түзүлгөн күндөн тартып 30 

мүнөт (отуз мүнөт) ичинде банк тарабынан иштетилет. 2.12-пунктунда көрсөтүлгөн убакыттан 

кийин түзүлгөн операциялар банктын кийинки жумуш күнүндө саат 9-00гө чейин банк 

тарабынан иштетилет. 

2.13. 2.12-пунктунда көрсөтүлгөн убакыт ичинде келечектеги валютташтыруу күнүндө 

операцияларды түзүүдө акча каражаты учурдагы иш күнүндө Кардардын эсебинен эсептен 

чыгарылат, валютташтыруу күнүндө алуучунун эсебине чегерилет, операцияны жүргүзүү 

үчүн комиссия операцияны түзүү мезгилинде колдонулган тарифке ылайык учурдагы иш 

күнүндө алынат. 

2.14. 2.12-пунктунда көрсөтүлгөн убакыттан кечигип келечектеги валютташтыруу күнү менен 

операцияларды түзүүдө акча каражаты Кардардын эсебинен кийинки жумуш күнү эсептен 

чыгарылат, валютташтыруу күнүндө алуучунун эсебине чегерилет, операцияны жүргүзүү 

үчүн комиссия операцияны түзүү мезгилинде колдонулган тарифке ылайык кийинки иш 

күнүндө алынат. 

2.15. Келечектеги валютташтыруу күнүндө операцияларды жокко чыгаруу валютташтыруу күнү 

келгенге чейин бир иш күнүнөн кечиктирбестен Кардардын өтүнмөсүнө ылайык Банк 

тарабынан жүзөгө ашырылат.  

3. Тараптардын укуктары жана милдеттери 

3.1.  Банк милдеттенет: 

3.1.1. Кардарды Мобилдик-банкинг тутумунда банктык тейлөөнү ушул келишимге ылайык 

жүзөгө ашыруу; 

3.1.2. Профилактикалык жана техникалык иштерди жүргүзүүдө банктын сайтына 

www.bankasia.kg маалымат жайгаштыруу жолу же Мобилдик-банкинг тутумуна кошулуу 

өтүнмөсүндө көрсөтүлгөн кардардын номерине СМС билдирүү аркылуу кардарга өз 

убагында кабарлайт. 

3.1.3. Кардардын талабы боюнча акча каражатын жүгүртүү жана банктык эсептеги калдыгы 

жөнүндө көчүрмө бөлүктү берет;  

3.1.4. Келишимдин шарттары өзгөрүлгөн учурларда банктын сайтына www.bankasia.kg 

маалымат жайгаштыруу жолу же кардардын номерине СМС билдирүү аркылуу кардарга 

кабарлайт.  
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3.1.5. Мобилдик-банкинг тутумунун нормалдуу иштешин камсыз кылуу, Мобилдик-банкинг 

тутумун пайдалануу процессинде техникалык көйгөйлөр келип чыккан учурларда акылга 

сыярлык убакыт ичинде көйгөйдү четтетүү боюнча керектүү чараларды кабыл алуу, 

көйгөйлөр четтетилгенде www.bankasia.kg веб-сайтына маалымат жайгаштыруу аркылуу 

Кардарга кабарлайт; 

3.1.6. Мобилдик-банкинг тутумунда өткөрүп берилген акча каражатын которуу жөнүндө ушул 

Келишимдин 2.12-пунктунда каралган мөөнөттө жана шарттарда Кардардын тескемесин 

аткаруу;  

3.1.7. Кардар жөнүндө, Кардардын эсеби боюнча жүргүзүлгөн операциялар жөнүндө 

маалыматтын купуялуулугун сактоого. Эсеп боюнча маалымат Кыргыз 

Республикасынын мыйзамарында каралган учурларда гана сот, укук коргоо органдарына 

жана үчүнчү жактарга берилиши мүмкүн; 

3.1.8. 3.3.5-пунктуна ылайык талаптарды алганда Кардардын Мобилдик-банкингин 

тосмолоого; 

3.1.9. 3.3.5-пунктунда каралган кесепеттер келип чыккан учурда Кардардын өтүнмөсүнүн 

негизинде Мобилдик-банкинг тутумуна жаңы Уруксат коддорун берүү. 

3.1.10. Кардарга www.bankasia.kg веб-сайтына маалымат жайгаштыруу аркылуу банк-

корреспонденттер катталган өлкөлөрдүн иш күнү эмес (майрам күндөрүн) тууралуу 

кабарлоого;  

 

3.2. Банк укуктуу: 

3.2.1. www.bankasia.kg веб-сайтына маалымат жайгаштыруу аркылуу Мобилдик-банкинг 

тутумун тейлөөнүн тарифтерин бир тараптуу тартипте өзгөртүүгө;  

3.2.2. Акцептсиз тартипте Банктардагы ачылган Кардардын каалаган эсебинен Банктын 

комиссиялык суммасын алып салууга; 

3.2.3. Кардар тарабынан аткарылуучу операциялардын реквизиттерин толук эмес (туура эмес) 

көрсөткөн учурларда, анын аткаруу мөөнөтүнүн бузулушунда, аткарылуучу 

операциялардын Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына туура 

келбеген, ошондой эле операция аткаруу үчүн же Банктын комиссиясын төлөөдө 

Кардардын эсебинде акча каражатынын жетишсиз болгон учурларда Мобилдик-

банкинг тутумунда Кардарга операцияларды жүргүзүүгө баш тартууга; 

3.2.4. Кардардан операцияларды аткарууну алдын ала токтотуп туруу менен Мобилдик-

банкинг тутумунда аткарылуучу опреациялар боюнча кошумча ырастоочу 

документтерди талап кылууга;  

3.2.5. Банктын ою боюнча бузуулар болуп жатса же Мобилдик-банкинг тутумунун 

коопсуздук талаптарын бузууга аракеттер жасалган болсо, бардык кырдаалдар 

аныкталганга чейин Мобилдик-банкингге Уруксат коддорун тосмолоого. 

3.2.6. Логинди, купуя белгини 3 жолку (үч) туура эмес киргизүү аракети болос, аны 

коопсуздук тутумун бузуу катары кароого, анын себебинен Банк Кардарга тутумга 

кирүүсүн тосмолоп коюуга укуктуу; 

3.2.7. Мобилдик-банкинг тутумун программалык камсыз кылуу версияларын жаңыртууга, 

зарыл учурда www.bankasia.kg веб-сайтына маалымат жайгаштыруу аркылуу Кардарды 

алдын ала кабарлап, Мобилдик-банкинг тутумунун ишин убактылуу токтотуп турууга; 

3.2.8. Төмөнкү учурларда Кардардын логинин жокко чыгарууга, Мобилдик-банкинг тутумуна 

уруксатка тыюу салууга же убактылуу токтотуп турууга: 

 ушул Келишимде каралган учурларда жана тартипте Кардардын жазуу жүзүндөгү 

арызынын негизинде; 

 Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык Кардардын банк 

эсебине арест салууга; 

 Кардардын бардык банктык эсептерин жабууда; 

 Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка учурларда. 

 

3.3. Кардар милдеттүү: 

3.3.1. Мобилдик-банкинг тутумунда тейлөөгө байланыштуу берилген Банктын бардык 

талаптарын аткарууга; 

3.3.2. www.bankasia.kg веб-сайтында жайгаштырылган иш боюнча Нускамада берилген 

талаптарды сактоого, ошондой эле: 
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- Электрондук операциялар жөнүндө маалыматты сактоого, анын ичинде операциялар 

таржымалын жана каталарды көзөмөлдөө үчүн көчүрмө бөлүктөрдү же эсеп боюнча 

авторлоштурулбаган операцияларды үзгүлтүксүз текшерип туруу керек;  

- эсеп авторлоштурулбастан пайдаланылганда же операциялар жүргүзүлгөндө аралык 

банктык жана төлөө кызмат көрсөтүүлөрдү жеткирүүчүгө тез арада кабарлоого;  

- электрондук операцияларды жүргүзгөндөн кийин тутумдан чыгууга; 

- «Мобилдик банкинг» тиркемесинде Кардар тарабынан пайдаланылган мобилдик 

түзүлмөнүн, мобилдик тиркеменин, логиндин, купуя белгинин жана PIN-коддун 

купуялуулугун камсыз кылууга. 

3.3.3. Банктын тарифтерине ылайык Мобилдик-Банкинг системасында Банктын кызмат 

көрсөтүүлөрү үчүн акы төлөөгө; 

3.3.4. Мобилдик-Банкингдеги Кирүү коддорун (логин, купуя белги, түзүлүштүн пин-коду) 

үчүнчү жактардан жашыруун сактоого жана үчүнчү жактардын Кардардын эсептерине 

уруксатсыз кирүүсүнөн келип чыккан кесепеттер үчүн толук жоопкерчиликти өзүнө 

алууга: 

- логин, купуя белги жана жеке идентификациялык номерди кирүү түзүлүштөрүндө 

(персоналдык компьютер, уюлдук телефон ж.б.) же башка корголбогон алып 

жүрүүчүлөргө сактабоого; 

- кодду, купуя белгини, жеке идентификациялык номерди мезгил-мезгили менен 

алмаштырып турууга, коргоо деңгээли төмөн купуя белгини колдонбоого; 

3.3.5. Уюлдук телефон же башка түзүлүш (уникалдуу код алынган номери бар) жоголгон 

учурда (уурдалганда) же Кардар тарабынан уруксат берилбеген Мобилдик-Банкинг 

системасын колдонуу менен Кардардын эсебинде операцияларды жүргүзүү учурлары 

болгондо дароо Банкка кайрылууга. Телефон аркылуу байланышкан учурда кардар 

коддуу сөздү аташы керек жана 5 жумуш күндүн ичинде мөөр жана кол тамга менен 

күбөлөндүрүлгөн жазуу жүзүндөгү ырастоону берүүсү керек; 

3.3.6. Мобилдик-Банкинг системасында таризделген бардык банктык реквизиттердин жана 

төлөмдөрдүн максатына ылайык келишин текшерүүгө; 

3.3.7. Банктын талабы менен аткарылган операциялар боюнча бардык суралган 

документтерди тапшырууга, берилген документтердин тактыгына жана толуктугуна 

жооп берүүгө;  

3.3.8.  Мобилдик банкинг системасында иштөө процессинде техникалык мүчүлүштүктөр 

пайда болгон учурда, алар жөнүндө Банкка маалымдоого, техникалык көйгөйлөрдү 

жоюу мезгилинде Банкка атайын келген кагаз түрүндөгү буйруктар аркылуу 

операцияларды жүргүзүүгө, техникалык көйгөйлөр четтетилгенге чейин системада эч 

кандай операцияларды жүргүзбөөгө, жогорудагы талаптар аткарылбаган учурда, төлөм 

документтерин өз убагында салыштырып текшербөөдөн келип чыккан терс кесепеттер 

үчүн Банк жоопкерчилик тартпайт; 

3.3.9. КР “Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга 

(адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүңдө” мыйзамына ылайык террористтик ишти 

каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы 

аракеттенүү боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамынын талаптарын аткарууга; 

3.3.10. Программалык камсыздоону өзгөртүү зарылчылыгы жөнүндө Банк кабарлагандан кийин 

«Мобилдик банкинг» системасынын кардар модулунун программалык камсыздоосунун 

жаңы версиясын өз убагында алуу жана орнотуу боюнча бардык зарыл болгон иш-

аракеттерди жасоого; 

3.3.11. Мобилдик тиркемени биринчи жолу ишке киргизүүдө Банктан алынган логин жана купуя 

белгини  колдонуу менен каттоо жолжобосун аяктоого, зарыл болгон учурда купуя 

белгини  жаңысына өзгөртүүгө жана кирүү үчүн ПИН-кодду коюуга;   

 

3.4. Кардардын укугу бар: 

3.4.1. Ушул Келишимде каралган шарттарда Мобилдик-Банкинг системасынын 

кызматтарынын толук комплексин колдонууга;  

3.4.2. Банкка ушул Келишимде белгиленген тартипте системга кирүү коддорун тосмолоо 

буйругун берүүгө; 

3.4.3. Мобилдик-Банкинг системасында купуя белгини  мезгил-мегил менен алмаштырып 



 

турууга. Ошол эле учурда Банк купуя белгини өзгөртүүнүн үзгүлтүксүздүгүн жана 

мезгилдүлүгүн көзөмөлдөөгө милдеттүү эмес. 

3.4.4. Өзүнүн эсептери тууралуу сурап-билүү маалыматтарын алууга. 

3.4.5. Мобилдик-Банкинг системасы аркылуу жүргүзүлгөн төлөмдөр тууралуу кагаз түрүндөгү 

төлөм тапшырмаларынын күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрүн Банктан алууга. 

3.4.6. Каттоо учурунда колдонулган мобилдик телефондун номери же электрондук почтанын дареги 

өзгөргөн учурда «Мобилдик банкинг» тиркемесин көчүрүү процессинде Банкка арыз менен 

кайрылууга. 

 

4. Тараптардын жоопкерчилиги 

4.1. Тараптар ушул Макулдашууга ылайык маалыматтардын купуялуулугун камсыз кылууга 

милдеттенишет, ошондой эле бири-бирине берилген маалыматтардын аныктыгы үчүн жооп 

беришет. 

4.2. Ушул Келишим боюнча милдеттенмелерди аткарбагандыгы же талаптагыдай аткарбагандыгы 

үчүн тараптар ушул Келишимдин негизинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында 

каралган тартипте жоопко тартылышат. 

4.3. Тараптар күтүлбөгөгн жагдайлардан: өрт, жер титирөө, электр энергиясынын өчүрүлүшү, 

байланыш каналдарына олуттуу зыян келтирүү жана алардын көзөмөлүндө болбогон башка 

жагдайлардан келип чыккан милдеттенмелерди жарым-жартылай же толук аткарбагандыгы 

үчүн жоопкерчилик тартышпайт; 

4.4. Банк төмөнкүлөргө жооп бербейт: 

 кардардын уюлдук телефону ар кандай вирустардын жана башка себептердин 

жыйынтыгында зыянга учурагандыгы үчүн; 

 үчүнчү тарап (провайдерлер ж.б.у.с.) көрсөткөн Мобилдик-Банкинг системасында 

тейлөө үчүн пайдаланылган кызматтар үчүн; 

 Банктын көзөмөлүнө кирбеген же ага баш ийбеген жагдайда болгондо: үчүнчү 

жактардын системага уруксатсыз кирүүсү үчүн, алдамчылык операциялары үчүн, 

үчүнчү жактар  тарабынан купуя белгини, Мобилдик-банкинг кирүү коддорун талкалап 

кирүүлөр үчүн, хакерликтин кесепеттери үчүн, үчүнчү жактар тарабынан жасалган 

Интернеттен вирустук чабуулдар үчүн;  

 Мобилдик-Банкинг системасын колдонуунун артында Кардардын кирүү коддору 

жоголгондугу (уурдалганы) жөнүндө, туура эмес жүргүзүлгөн операциялар жөнүндө, 

Интернет-банкингди колдонуу менен Кардардын эсебине уруксатсыз кирүүгө болгон 

аракеттери жөнүндө (же мындай кирүүгө аракет кылуу жөнүндө) Банкка өз убагында 

билдирбегендигинин кесепеттери үчүн), анын ичинде Кардардын тапшырмаларын 

аткаруу үчүн, эгерде Банк Кардардан маалыматты учурдагы Келишимдин 3.3.5-

пунктунда белгиленген тартипте албаса;  

 Кардардын буйруктарын аткаруу учурунда буйрук толук жана туура эмес форматта 

берилген учурда; 

 Кардар же ыйгарым укуктуу адамдар тарабынан Мобилдик-Банкингге, Интернет-

Банкингге Жеткиликтүү Коддорду ачыкка чыгаруунун, анын жоголушуна же анын 

себептерине карабастан, ыйгарым укуктуу эмес жактарга өткөрүп берүүнүн 

натыйжасында келтирилген финансылык же башка зыян үчүн; 

 Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка учурларда.  

 

4. Башка шарттары 

 

5.1.  Ушул Келишимди аткаруудан келип чыккан бардык талаш-тартыштар жана пикир 

келишпестиктер сүйлөшүүлөр жолу менен чечилет, ал эми макулдашуу жолу менен жөнгө 

салынбаса, алар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чечилет. 

5.2. Тараптар соттук жана соттон тышкары талаштарды чечүү үчүн далил катары электрондук алып 

жүрүүчүдө Мобилдик-Банкинг системасын колдонуу менен операцияларды аткаруу жөнүндө 

маалыматтарды кабыл алууга макулдашышат. 

5.3. Ушул Келишимде белгиленген тартипте Банк тарабынан системага кирүү коддорун  тосмолоо 

өтүнүчү Кардардан келип түшкөн деп эсептелет жана Банк идентификациялык номерди жана 

Кардардын кирүү коддорун тосмолоонун кесепеттери боюнча эч кандай дооматтарды кабыл 

албайт. 



 

6. Корутунду жоболор 

 

6.1. Келишим Тараптардын ортосундагы бардык эсептерди толук аяктоо шарттарында 

тараптардын бирөөсү тарабынан аны бузууга чейин же Кардардын эсептик эсебин жабууга 

чейин күчүндө болот, ошону менен бирге Келишимди бузууга демилгөөчү тарап экинчи 

тарапты жазуу жүзүндө кабардар кылууга милдеттүү. 


