
ЭЛКАРТ МОБАЙЛ ТИРКЕМЕСИ МЕНЕН ИШТӨӨ БОЮНЧА НУСКАМА 
 

Нускаманы иштеп чыккан: «МПЦ» жабык акционердик коому  
Нускаманын версиясы: 1.0 
Тиркеменин версиясы: 1.15.*.* 
Платформасы: Android 

 
 

1. Тиркемени орнотуу 
 

GOOGLE PLAY (Андроид маркет) аркылуу «Элкарт.Мобайл» 
тиркемесин көчүрүп алып, андан кийин телефонго орнотуңуз**. 
Каттоодон өткөнгө чейин Сизде маалыматтарды кароого мүмкүнчүлүк болот. 

Карта туташтырылгандан кийин тиркеменин функционалына жетишүүгө (төлөө, 

төлөмдөрдүн тарыхы, балансты сурап билүү, мини-көчүрмө, акча которуулар) 

шарт түзүлөт. 

. 
 

*Тиркеме «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАК тарабынан чыгарылгандыгын тактаңыз  

 
** 4.4. версиясындагы жана андан жогору болгон Андроид операциялык тутуму орнотулган  
 түзүлүштөргө колдоо көрсөтүлөт 

 
 
 

 

2. Телефон номерин каттоо 
 

1. «АВТОРИЗАЦИЯЛОО» экранында «Каттала элексизби?» шилтемесин тандаңыз. (2-сүрөт). 
 

2. «ЖАҢЫ ПАЙДАЛАНУУЧУ» бөлүмүндөгү «Логин» талаасына телефон номериңизди терип, 
паролуңузду киргизип, аны кайталап жазыңыз. АНДАН АРЫ деген терезени басыңыз. 
(Пароль кеминде 8 символду камтып, анда "^(?=.*[A-Za-z])(?=.*\d)[A-Za-z\d]{8,}$" белгилери; мындан тышкары минимум бир 

тамга жана минимум бир цифра болууга тийиш). 

 

3. «Логин» графасында Сиз көрсөткөн мобилдик телефон номерине жөнөтүлгөн смс 

билдирүүдөгү каттоо үчүн бир жолу пайдаланылуучу кодду тийиштүү талаага киргизип (4-

сүрөт), авторизациядан өтүңүз (5-сүрөт). 

4. Тиркемеге андан ары пароль менен логинди киргизбей туруп кирүү үчүн «ПИН-КОД 

ТҮЗҮҢҮЗ» экранында ПИН-код* ойлоп табуу зарыл (6-сүрөт). 

*Бул ПИН-код Сиздин төлөм картаңыздын ПИН-коду болуп саналбайт 

 

2-сүрөт 3-сүрөт 

  
 
 
 

 
 

3. Элкарт 
төлөм 
карталары
н 
туташты
руу. 

2-сүрөт 

 

4-сүрөт 

1-сүрөт
  



6-сүрөт 
 



«Элкарт.Мобайл» тиркемесине түрдүү банктар тарабынан чыгарылган Элкарт төлөм 
карталарын чексиз санда туташтырууга болот. 
Тиркемеде дефолттук карта катары биринчи туташтырылган карта катталат. Карта туташтыруу 

процедурасын өтмөйүнчө маалымат кароодон тышкары аракеттердин баары карта туташтыруу экранына 

жибериле берет. 

 

 

1. Карта тууралуу маалыматты киргизүү экранын ачуу үчүн «+» иконкасын басыңыз. (7-сүрөт) 
2. Андан соң картаңыз тууралуу маалыматты киргизиңиз (8-сүрөт): 

- картанын аталышын 
- картанын номерин (картанын бет тарабына түшүрүлгөн 16 цифра), 
- картанын иштөө мөөнөтүн, 
- CVV кодду (картанын артында көрсөтүлгөн кодду). 

 
! Карта кармоочуну идентификациялоо максатында картадагы сумманын кайсы бир бөлүгү блокировкаланат жана 

Пайдалануучунун эсебине кайтарылат. (блокировкалоо суммасы 10 сом тыйындары менен өлчөмүнө чейин жетиши 

мүмкүн, андыктан картада бул суммадагы акча каражатынын болуусун камсыздоо зарыл) 

 

 

3. Картаны туташтырууну аяктоо үчүн  
а) банкоматтын мини-көчүрмөсү; 
b) интернет-банкинг, 
с) СМС-билдирүү 

аркылуу блокировкалоо суммасын билип алууңуз зарыл. 
Эгерде бул кызматка туташтырылган болсоңуз, анда Сизге блокировкага алынган сумма көрсөтүлгөн билдирме келет. 

 

 
4. Тастыктоо үчүн аны Тиркемедеги тийиштүү талаага киргизүү шарт (9-сүрөт). 

 
!!! Сумма 3төн ашуун жолу туура эмес киргизилген учурда карта Сервистен чыгарылып, картаны туташтырууну кайрадан баштоого 

туура келет. 
 

7-сүрөт 8-сүрөт 9-сүрөт 

   



4. Кызматтарды төлөө. 
1) Керектүү кызматтын категориясын тандаңыз (мисалы: Уюлдук байланыш)  
2) Кызмат көрсөтүүчүнү (мисалы: Мегаком) жана төлөө үчүн картаны тандаңыз (10-сүр.). 
(дайыма биринчи туташтырылган карта көрсөтүлөт. Бир нече карта туташтырылган шартта төлөө үчүн свайп аркылуу башка картаны 

тандап алсаңыз болот) 

 

3) Төлөм боюнча керектүү маалыматтарды киргизиңиз (10-сүрөт): 
- энчилүү эсепти, 
- төлөнүүчү сумманы. 

4) «Андан ары» кнопкасын басып, киргизилген маалыматтарды текшерүү экранына өтүңүз (11-
сүр). 

5) Талаалар туура толтурулган учурда төлөмдү тастыктап, операциянын алдын ала макамы 
көрсөтүлгөн жана чек берүү экранына өтүңүз.(12-сүрөт). 
“Конверт” иконкасынын жардамы менен чекти электрондук почтаңызга жөнөтсөңүз болот, ал эми  “жылдызча” иконкасынын жардамы 

менен бул операцияны «Тандалмага» сактап коюуга мүмкүнчүлүк аласыз. 

 

10-сүрөт 11-сүрөт 12-сүрөт 
 

 

 

 

 

 

 
6. Картадан картага которуу 
Элкарт төлөм тутумунун ичинде картадан картага акча которуу үчүн төмөнкү 
операцияларды жасаңыз: 

 

1) Каптал менюдагы «Которуулар» бөлүмүнө кириңиз (13-сүрөт)  
2) Которууну жөнөтүү үчүн картаны тандаңыз (14-сүрөт) 
3) Алуучунун картасынын номерин киргизиңиз (14-сүр) 
4) Которуунун суммасын киргизиңиз (14-сүр.) 
5) Которуу жөнөтүүнү тастыктаңыз (14-сүр.) 
6) «Төлөмдөрдүн тарыхы» бөлүмүндө акча которуунун макамын текшериңиз (14-сүр.). 

13-сүрөт 14-сүрөт 

  



7. Банкоматтар 
 

Элкарт карталарын тейлеген орнотмолордун жайгашуу жерин кароо үчүн каптал 

менюдагы «Банкоматтар» бөлүгүнө кирүү керек. Бул бөлүмдө төмөнкүлөрдү көрүүгө 

болот: 

- орнотмолордун баарын картадан же тизме менен (15-16-сүр.) , 

- орнотмону жакындан, 

- орнотмолорду түрү боюнча фильтрлеп (банкомат, ПОС-терминал), банк боюнча (17-сүр.) 
 

15-сүрөт 16-сүрөт 17-сүрөт 

   
 
 

8. Төлөмдөрдүн тарыхы 
 

Бул бөлүмдө төмөнкү маалыматтарды алууга болот: 
 

- Тиркемеде бардык туташтырылган карталар боюнча жүргүзүлгөн операциялар тууралуу, 

- Тиркемеге туташтырылган карталар жана даталар боюнча фильтрациялоо 

аркылуу алардын финалдык макамы тууралуу. 
 
 
 

18-сүрөт 

 



9. Жеке кабинет 
 

а) «Профиль» бөлүмү. 
 

Бул бөлүмдө аты-жөнүңүздү, телефон номериңизди, электрондук почтаңызды киргизүү 

зарыл (19-сүрөт). 

19-сүрөт 

 
 

б) «Коопсуздук» бөлүмү. 
 

Бул бөлүмдө Тиркемеде авторизациядан өтүү үчүн мурда киргизилген паролду өзгөртүүгө болот. Өзгөртүү 
үчүн эски паролду терип, андан кийин жаңысын киргизип, анан жаңы паролду кайталап такстыктоо керек 
(20-21-сүр.). 

 

20-сүрөт 21-сүрөт 

 

 

 

 
 
 

10. Паролду калыбына келтирүү. 
 

Паролду унутуп калган шартта АВТОРИЗАЦИЯЛОО экранындагы «Каттоодон өтө элексиз» 

шилтемесинин астында жайгашкан «Паролуңузду унутуп калдыңызбы?» шилтемесин басуу 

зарыл. Экранга паролду калыбына келтирүү шарты чыгат: «Паролду калыбына келтирүүдө 

коопсуздук максатында мобилдик телефондун тиркемесиндеги Сиздин профилиңиздеги 

финансылык жана жеке маалымат жоголот, б.а. туташтырылган карталар, төлөмдөр тууралуу 



маалымат, ошондой эле «Элкарт.Мобайл» тиркемесине мурда киргизилген маалыматтардын 

баары ЖОК БОЛОТ». Паролду калыбына келтирүү процедурасын улантуу тастыкталган 

шартта, телефон номерин киргизүү экранына туш келесиз: каттоо учурунда киргизген номерди 

кайра тересиз (22-сүрөт). Көрсөтүлгөн телефон номерине жиберилген бир жолу 

пайдаланылуучу кодду тийиштүү талаага киргизип, ошондой эле жаңы паролду терип, аны 

кайра тастыктоо зарыл (23-сүрөт). Маалыматтар киргизилген соң «Паролду калыбына 

келтирүү» кнопкасын басып, авторизациялоо экранына өтөсүз, авторизациядан өткөндөн 

кийин картаны туташтыруу экранына чыгасыз (24-сүрөт). 

 
 

 

22-сүрөт 23-сүрөт 24-сүрөт 
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