
«РСК Банк» ААКсынын Башкаруусунун  

28.09.2016-ж. №__ Токтому менен бекитилген 

 

«РСК Банк» ААКсынын Элкарт төлөм картасы боюнча кызматтарды көрсөтүү ЭРЕЖЕСИ 

 

1. Жалпы жоболор 

 

1.1. Ушул Эреже «РСК Банк» ААКсында (мындан ары – Банк) Элкарт жергиликтүү төлөм карталарын  (мындан ары-

Төлөм Картасы) чыгарууга жана тейлөөгө, төлөм Карталарын колдонуу менен аткарылган операциялар боюнча банктык эсептерди 

ачуу жана жүргүзүү тартибин, Төлөм Картасын алган жеке жактарды тейлөө шартын, ошондой эле Төлөм Картасын колдонуу 

менен операцияларды аткаруу тартибин аныктайт. 

1.2. Ушул Эреже Кыргыз Республикасынын азыркы мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 

ченемдик актыларына, Төлөм системасынын эрежелерине жана нускамаларына ылайык иштелип чыккан. 

1.3. Ушул Эреже бардык Картанын ээлери үчүн типтүү болуп эсептелет жана Банк жана жеке жак ортосунда 

түзүлгөн төлөм картасын чыгаруу менен жеке жактын карта-эсебине келишимдин жоболорун жана шартын аныктайт. 

1.4. Келишимди түзүү Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин 387-статьясына ылайык ушул Эрежеге 

жеке жакты кошуу жолу менен жүргүзүлөт. Келишимди түзүү максатында жеке жак Банк тарабынан бекитилген форма боюнча 

Төлөм Картасын алууга Арыз-Анкетаны Банкка берет. 

1.5. Ушул Эрежеге кошулган Картанын ээси ушул Эрежеде карлаган бардык милдеттерди өзүнө алат. 

1.6. Карта-эсеп жүргүзүлгөн валюта: Кыргыз сому 

1.7. Банк Келишимди колдонуунун бардык мөөнөтүндө Картанын ээси сарптай албай турган (колдоно албаган) 

Карта-эсептеги акча каражатынын минималдуу өлчөмүн (төмөндөтүлбөгөн калдык) белгилөөгө укуктуу. Төмөндөтүлбөгөн 

калдыктын өлчөмү Банктын Тарифтери менен каралат. 

1.8. Ушул Эреже жана Банктын тарифтери Банктын расмий веб-сайты www.rsk.kg, Карта ээлерин тейлөөнү 

жүргүзгөн Банктын бөлүмдөрүндөгү такталарда жайгаштырылат. 

1.9. Тараптар Төлөм системасы жана Процессингдик борбор аркылуу Банк тарабынан алынган операциялардын жана 

башка документтердин Реестри Кардардын Карталык операциясын тастыктаган расмий документ болуп эсептелгенине макул 

болушту. 

1.10. Карталык операциялар боюнча көрсөтүлгөн кызматтарга Банк комиссиясы кызматтарды көрсөтүү күнүнө 

колдонулган Банктын тарифтери боюнча алынат. 

1.11. Картанын ээси «РСК Банк» ААКсынын системасында ачылган Картанын ээсинин ар кайсы банктык эсептеринен 

Карта-эсеп менен акча каражаттарын акцептсиз эсептен чыгарууга Банкка ыйгарым укук берет. 

1.12. Карта-эсепке түшкөн акча каражаттары Банк тарабынан учурдагы датага карыздын жалпы суммасын төлөөгө 

төмөнкү ыраатка ылайык жиберилет: 

• Картанын ээси карызды өз убагында төлөбөгөндүгү үчүн туумдар (Банктын комиссиясы, ушул Эреженин 

шарттарына ылайык төмөндөтүлбөгөн калдыктын суммасынын ордун толтуруу, карталык операциялардын 

суммасын калыбына келтирүү, ошондой эле Банкка Картанын ээсинин башка төлөнбөгөн карыздары); 

• Техникалык Овердрафт; 

• Картанын ээси же Кошумча картанын ээси ушул Эреженин шарттарын бузса жана Картаны башка бирөөгө берсе 

жана үчүнчү жакка ПИН-кодду ачкан учурда төлөмдү жүргүзгөндүгү үчүн; 

• Аткрылган Карталык операциялар үчүн, анын ичинде Картаны, анын түгөйүн же Картанын маалым даректерин 

колдонуу менен үчүнчү жак аткаргандыгы үчүн; 

• Банктын алдында Картанын ээсинин башка милдеттери. 

 

2. Терминдер жана аныктамалар 

2.1. Авторлоштуруу – жыйынтыгында кардардын операцияга уруксат бериле турган же тыюу салына турган тейлөө түйүнүндө 

өткөрүлгөн транзакцияны жүргүзүүгө пайдалануучунун укуктарын текшерүү (мисалы, сатып алуу-сатуу актысын түзүү, 

накталай алуу, ресурстарга же кызматтарга жеткиликтүүлүк). 

2.2. Авторлоштуруу лимити – банктык карталарды пайдалануу менен операцияларды аткаруу үчүн банк картасын ээсине 

жеткиликтүү акча каражаттарынын чектүү суммасы. 

2.3. Картанын ээси (Кардар) – Банк тарабынан атына негизги же кошумча карта чыгарылган жеке жак. Негизги картанын ээси 

кошумча карта чыгарыла турган эсептин ээси болуп эсептелет.Кошумча картанын ээси эсептин ээси болуп эсептелбейт. 

2.4. Негизги карта – Банктык төлөм картасы ЭЛКАРТ, Картанын ээси соода жана тейлөө ишканаларынын товарларын жана 

кызматтарын акчасыз төлөө, акча которууларын жүргүзүү, накталай акчаларды алуу, ошондой эле ушул Эрежелерде каралган 

башка операцияларды аткаруу үчүн колдонулат. Карта Кардарга ушул Эреженин шарттарына ылайык берилет. 

2.5. Кошумча карта – негизги картага кошумча негизги картанын Ээсинин арызынын негизинде берилген банктык төлөм 

картасы. Кошумча карта негизги картанын Ээсинин же башка жеке жактын атына (Картанын ээсинин үй-бүлө мүчөлөрүнө 

ж.б.) чыгарылышы мүмкүн. 

2.6. Арыз-Анкета – Кардар кол койгон ЭЛКАРТ банктык төлөм картасын алууга/кайра чыгарууга Кардардын арызы. 

2.7. Карта-эсеп – Банк тарабынан Кардарга акчалай каражаттарды жүгүртүү жана Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына 

жана ушул Эрежеге ылайык карта боюнча транзакцияларды аткаруу үчүн ачылган Банк эсеби. 

2.8. Картаны блоктоо – карталык операцияларды өткөрүү мүмкүнчүлүгүн токтото турган же токтотуучу чараларды Банк 

тарабынан кабыл алуусу (акыркы учурда аны көрсөткөн учурда Системада картаны алуу каралган (банкоматтарда картаны 

салган учурда)). 

2.9. Көчүрмө бөлүк – Картанын ээсинин сурамы боюнча Банк түзгөн жана ушул Эреженин шарттарын эске алуу менен Картанын 

ээсинин сурамы менен көрсөтүлгөн убакыт аралыгында карта-эсеп боюнча жүргүзүлгөн операцияларды көрсөткөн карта-эсеп 

боюнча көчүрмө. 

2.10.Код сөзү – Кардар тандап алган жана арызда же башка жазуу жүзүндөгү документтерде картаны алууга терефон аркылуу 

Кардарды идентификациялоо үчүн Тараптар колдонгон Банкка Кардар берүү менен көрсөтүлгөн тамга-сандык комбинация. 

2.11. PIN-код – автоматташтырылган режимде карталык операцияларды өткөрүүдө Картанын ээси идентификациялоосу үчүн кызмат 

аткарган 4 белгилүү Жеке Идентификациялык Номер (сырдуу код). Пин-код Картанын ээсине гана белгилүү жана карта менен 

бирге чогуу берилет. 

http://www.rsk.kg/


2.12. Пин-конверт - PIN-код басылган кабыкты камтыган Картанын ээсине берилген атайын бекемделип жабылган конверт. 

2.13. POS-терминал – төлөм карталарынын жардамы менен акчалай эмес төлөмдөрдү жүргүзүү үчүн дайындалган электрондук 

терминал. 

2.14. Операциялар реестри – Системада Кардар карталык операцияларды аткаруусунун тизмеси. Операциялар реестринде 

аткарылган Карталык операциялардын суммасы (сатып алуу, накталай алуу, акча каражаттарын кайтаруу) карта-эсептин 

валютасында көрсөтүлөт; 

2.15. Банкомат – төлөм картасынын ээлерине накталай акчаны алууга жана төлөм картасын колдонуу менен Банктын башка 

кызматтарын пайдаланууга мүмкүндүк берген электрондук-механикалык жабдуу. 

2.16. Банк күнү – Банктын иш күнү, ага ишемби, жекшемби жана Кыргыз Республикасында расмий майрамдык күн деп белгиленген 

күндөр кирбейт. 

2.17. Картаны колдонуу мөөнөтү – карта тейлөө пункттарында операцияларды аткаруу үчүн колдонула турган мезгил. Карта 3 

жылдан кем эмес мөөнөткө чыгарылат. Колдонуу мөөнөтү аяктаган картаны кайра чыгаруу арыз берүү жолу менен Банкка 

Кардар жеке кайрылган учурда жүргүзүлөт. 

2.18. Төлөм системасы (мындан ары- Система) - «ЭЛКАРТ» улуттук төлөм системасы, программалык-техникалык каражаттардын, 

бул системанын ички эрежелерине ылайык ЭЛКАРТ төлөм картасын колдонуу менен төлөмдү жүргүзүүнү камсыздаган 

документтик жана уюштуруу-техникалык иш-чараларынын жыйындысы. «ЭЛКАРТ» улуттук төлөм системасы иштөө эрежесин 

белгилейт жана валютаны тиешелүү конвертациялоо менен Система мүчөлөрү ортосунда Карталык операциялар боюнча 

клирингдик эсептерди жүргүзөт. 

2.19. Процессингдик борбор – эсептердин катышуучулары ортосунда маалыматтык жана технологиялык өз ара аракеттенүүнү 

камсыздаган юридикалык жак. 

2.20. Төлөм картасынын маалымдаректери – төлөм картасынын алдында, арткы бетинде жайгашкан белгилердин жана сандардын 

жыйындысы, ошондой эле төлөм картасынын магнит сызыгында жана чипте жазылган болот. 

2.21. ЭБС -  эл аралык бейтарап сот. 

2.22. Овердра́фт (англ. overdraft — пландалгандан ашыкча, ашыкча сарптоо) – кардар-зайымчынын карта - эсебинде акча 

каражаттары жетишсиз же жок болгондо ага көрсөтүлгөн кызматтар жана товарга төлөө үчүн кардардын карта-эсебине банктын 

кредит берүүсү. Мындай учурда банк кардардын эсебинен каражаттаы толук көлөмдө алат, башкача айтканда автоматтык түрдө 

кардарга каражаттардын калдыктарынан жогору болгон сумманы кредитке берет. 

2.23. Техникалык Овердрафт – кардарга көз каранды болбогон себептер боюнча (мисалы курстук айырма) пайда болгон овердрафт. 

2.24. Банктын терминалдык тармагы – Төлөм системасынын төлөм картасы боюнча иштетүү, маалыматтарды берүү, накталай берүү, 

акчасыз операцияларды өткөрүү же маалымат алуу үчүн дайындалган Банк жабдуусунун жыйындысы. 

 

3. Карта-эсепти ачуу, Картаны берүү жана сактоо тартиби. 

3.1. Карта-эсепти ачуу үчүн Кардар белгиленген формадагы Арыз-Анкетаны толтурат жана аны Банктын карап чыгуусуна өткөрүп 

берет. 

3.2. Банк Арыз-Анкетанын негизинде Кардардын атына Банктын тарифтерине ылайык анда төмөндөтүлбөгөн калдыкты (зарылдыгына 

жараша) жайгаштыруу менен Карта-эсепти ачат жана Картанын ээсинин наамына Картаны чыгарат. 

3.3. Карта Банктын менчиги болуп эсептелет. Картанын ээси 09.09.2005 –жылдагы №420/21/4 Кыргыз Республикасындагы накталай 

эмес эсептешүүлөр жөнүндө жобого ылайык ушул Эреженин шарттарына жараша пайдалангандыгы, картаны жана PIN-кодду 

коопсуз сактоосу үчүн жоопкерчиликти тартат. 

3.4. Банк даярдалган картаны Кардарга же Кардар берген ишеним каттын негизинде иштеген анын ишенимдүү адамына берет. Картаны 

алган учурда Кардар өзү Картанын арткы тарабындагы буга бөлүнгөн жерге кол коет. 

3.5. Картаны башка адамдарга колдонууга берүүгө же күрөөгө коюуга тыюу салынат. Ыйгарым укуктуу эмес адам көрсөткөн карта 

алынууга тийиш. 

3.6. Картага жагымсыз факторлордун таасирлерине жол берилбейт, алар: электромагниттик талаалар (дисплей менен, магнитттик эмес 

же магнит камтылган предметтер, мисал ачкычтар, сумкадагы магнит бекиткичтер менен аралаш алып жүрүүгө), механикалык 

жабыркоолор (чийилүү, кирдөө, ысып кетүү (мисалы, күн нуруна)) ж.б. магниттик сызыктагы жана чиптеги жазууга зыян келтире 

турган жана автоматташтырылган режимде операцияларды өткөрүү мүмкүн болбой турса болушу мүмкүн. Картаны колдонгондо 

ашыкча күчтү жумшоо сунушталбайт. 

3.7. Авторлоштуруунун автоматташтырылган режиминде жүргүзүлгөн жана PIN-кодду терүүдө жабыркаган карталык операциялар 

Банк тарабынан Картанын ээси аткарган деп эсептелет. 

3.8. Картаны ээсине бергенден кийин атайын чапталган конверт берилет, анда PIN-код жазылган болот. Алганда дароо конвертти ачуу, 

PIN-кодду эстеп калуу жана конвертти жок кылуу сунушталат. PIN-код Банктын кызматкерлерине белгилүү болбойт жана Картаны 

колдонгон мезгилде Картанын ээси аны жашыруун сакташы керек. 

3.9. PIN-коддун сырдуулугун камсыздоо үчүн белгилүү бир эрежелер сакталышы керек: 

- эгерде PIN-код кайсы бир жерге Картанын ээси тарабынан жазылган болсо, анда Картаны жана жазууну өзүнчө сактоо керек; 

- PIN- коддун санынын айкалышынын электрондук жабдуусун клавиатурада терип жатканда кимдир бирөөнүн байкоосуна 

мүмкүнчүлүк бербөө керек. 

- PIN-кодду картанын өзүнө жазууга болбойт. PIN-код жазылган карталар боюнча дооматтар каралбайт. 

Банк Кардар/Картанын ээси картанын номерин жана/же PIN-кодду таркатуунун жыйынтыгында аткарылган операцияларга 

жоопкерчилик тартпайт. 

3.10.Электрондук жабдуулардын дисплейинде сандар PIN-кодду терген учурда атайын көрүнбөйт, алар шарттуу белгилерге алмашат. 

Терген учурда ката кетирбөө керек. Эгерде үч жолу катары менен (түрдүү убакыт аралыгында, бир же ар түрдүү электрондук 

жабдууларды колдонуу менен) туура эмес PIN-код терилген болсо, анда төртүнчү катаны кезеги менен аткарган учурда Банк 

Картаны блокко түшүрөт жана ал банкоматта кармалат, Тейлөө ишканасында же жагдайларды түшүндүргөнгө чейин накталай 

акчаларды берүү пунктунда алынат.  

4. Картаны колдонуу. 

4.1. Банк Картаны тейлөөнү, түздөн-түз контроль эте турган электрондук жабдуулардын жана системалардын тынымсыз иштөөсүн 

камсыздайт жана Банкка тиешелүү болбогон себептерден улам аны токтоткон учурда тейлөөнү калыбына келтирүү үчүн бардык 

болгон чараларды көрөт. 



4.2. ЭЛКАРТ  картасын тейлеген бардык Соода- тейлөө ишканалары (СТИ) жана накталай берүү пункттары (НБП) Карта боюнча 

тейлөө мүмкүнчүлүгү тууралуу Картанын ээсине маалымат берүү үчүн ЭЛКАРТ Улуттук Төлөм Системасынын логотиби менен 

көрсөткүчтөрү аркылуу жабдылат. Карталык операцияларды өткөрүү үчүн Картанын ээси СТИ же НБП кассирине картаны берет 

же өз алдынча тейлөө режиминде банкомат аркылуу ишин аткарат. 

4.3. Кассир Картаны алуу менен Карталык операцияларды авторлоштуруу үчүн Авторлоштуруу борборунда сурам жүргүзөт. Кассир 

Авторлоштурууну электрондук терминалдын жардамы менен жүргүзөт. Кассир Картаны терминалдын эсептөөчү жабдуусуна 

жайгаштырат, клавиатурада операциянын суммасын терет жана Картанын ээсине атайын клавиатурада PIN-кодду терүү жолу 

менен операцияны тастыктоону сунуштайт. Сурам Банкка байланыш каналдары аркылуу түшөт. Туура PIN-кодду терген учурда 

жана Картанын ээсинин эсебинде жетиштүү акча каражаты болгон учурда операциянын аткарылгандыгын тастыктай турган эки 

нускадагы чек берилет. Кассир Картанын ээсине чектин бир нускасын берет. Картанын ээси чекте көрсөтүлгөн маалыматтардын 

тууралыгын текшерет. Кабыл алынган технологияга жараша чыгарылган чек Картанын ээсинин жана кассирдин колу менен 

тастыкталат. Кассир Кардардан анын инсандыгын тастыктоочу документти талап кылууга укуктуу. Документ жок болгон учурда 

кассир Картанын ээсине карталык операцияларды өткөрүүдөн баш тартууга укуктуу. 

4.4. Банкоматтын жардамы менен накталай акчаларды алуу Картанын ээси тарабынан өз алдынча тейлөө режиминде жүргүзүлөт. 

Карталык операцияларды аткаргандан жана банкоматтан банкнотторду алгандан кийин чек чыгарылат. Картанын ээсине тиешелүү 

болгон маалыматтын купуя сырдуулугун камсыздоо үчүн чыккан чекти алуу жана аны банкоматтаын айланасында эч качан 

таштабоо сунушталат. 

4.5. Банкоматты колдонгон учурда эстей жүрүү керек, эгерде кайтарылган карта же берилген акча белгиси 20-40 секунд ичинде 

Картанын ээси тарабынан берүү жабдуусунан алынбаган болсо, коргоо системасы иштейт жана Картанын ээсинин акчаларынын 

сактоо максатында карта же акчалай белгилер  банкоматтын ичине алынат жана атайын бөлүнгөн жерде сакталат. Мындай 

учурларда картаны анын ээсине кайтаруу жергиликтүү банк (мындан ары-жергиликтүү банк) - бул банкоматты тейлеген 

Системанын катышуучусу тарабынан картаны кармоо себебин тактагандан жана Банк менен кеңешкенден кийин гана жүргүзүлөт, 

ал эми авторлоштуруу фактысы боюнча Картанын ээсине карта-эсеп боюнча чыгарылган операциянын (же анын алынбаган 

бөлүгүн) суммасын калыбына келтирүү банкоматты кайра инкассациялоодон кийин жана накталай акчадан Картанын ээси албаган 

сумманы тактагандан кийин гана жүргүзүлүшү мүмкүн. Картанын ээси бул банкоматты тейлеген жергиликтүү банк менен 

сүйлөшүүлөрду колдоо үчүн Банкка кайрыла алат. 

4.6. Банктын жабдууларында Картаны жана/же акча белгилерин кармап калган учурда Карта жана/же акча белгилери кардарга Банктын 

түзүмдүк бөлүмдөрүнүн күчү менен изилдөө өткөрүлгөндөн кийин гана кардарга кайтарылат, бирок Картаны жана/же акча 

белгилерин кайтарууга арызды Картанын ээси бергенден кийин 10 банк күнүнөн кечиктирилбейт. 

5. Картаны блоктоо 

5.1. Картаны жоготкон же уурдаткан учурда Картаны блоктоо тууралуу оозеки же жазуу жүзүндөгү талабы менен «РСК БАНК» 

ААКсынын Карта ээлерин Колдоо Борборуна тезинен кайрылуу керек. Талапта Картанын ээсинин фамилиясы, аты жана атасынын 

аты көрсөтүлөт жана мүмкүнчүлүгүнө жараша кошумча: туулган датасы, Картаны колдонуу номери жана мөөнөтү, ошондой эле 

блоктоо себеби тууралуу маалымат берилет. РСК БАНК» ААКсынын Карта ээлерин Колдоо Борборунун телефону жана дареги: 

Бишкек шаары, Жаш Гвардия бул., 38 а тел. +996(312) 65-03-85. 

5.2. Картаны блоктоо тууралуу оозеки талап Код берилген сөздү көрсөтүү, ошондой эле оозеки кабарлама берген учурдан тартып 2 

банк күнүнүн ичинде Банктын тиешелүү филиалына берилген Картанын Ээсинин жазуу түрүндөгү арызы менен тастыкталышы 

керек. Картанын ээси чет мамлекетте болгон учурда же башка себептерден улам Банкка көрсөтүлгөн мөөнөттө келе албаган учурда 

Картанын ээси чет жерден келгенде же биринчи мүмкүнчүлүгүнө жараша Банкка блоктоо талабын тастыктаган жазуу жүзүндөгү 

арызды берет. 

5.3. Телефон аркылуу Банкка кайрылуу ар түрдүү боло турган талаш кырдаалды талдоо үчүн магниттик алып жүрүүчүдө катталат. 

5.4. Банк Код берилген сөздү көрсөтүү менен картаны блоктоо фактысын белгилегенде, блоктоонун жыйынтыгына дооматтар Банк 

тарабынан кабыл алынбайт. 

5.5. Картанын ээсинин жазуу жузүндөгү кошумча арызынын негизинде Карта блоктолгондон кийин Банк жаңы номер жана PIN-код 

менен Картанын ээсинин эсебине жаңы картаны чыгарат. 

5.6. Мурда жоголду деп эсептелген Карта табылган учурда Картанын ээси тезинен бул тууралуу Банкка билдириши керек, андан соң 

Банкка картаны кайтарып берүүсу зарыл. Табылган Картаны кайтарбаган учурда Картанын ээси Картаны кайтарбоо менен 

байланышкан бардык тобокелдикти өзүнө алат жана Банкка Картаны кайтарбоо менен байланышкан ар түрдүү чыгымдардын 

ордун толтурат. 

5.7. Банк Картанын ээсине картаны сактаган учурда шалаакылыкка жол берсе же Картанын ээси блоктогондон кийин дагы PIN-коддун 

сырдуулугун сактабаса, ошондой эле Картанын ээсине алдын ала билип туруп укукка каршы иш-аракеттерди аткарган учурда 

жоопкерчилик чарасын аныктоо укугуна ээ.  

5.8. Банк Карталарды тейлөө пункттарынын тармактарына аны санкцияланбаган колдонууну болтурбоо максатында блоктолгон 

картанын маалымдаректерин жиберүүгө укуктуу.  

 

6. Картаны кармоо 

6.1. Тейлөө ишканасында же накталай акчаларды берүү пунктунда картаны кармоо төмөнкү учурларда жүргүзүлөт, эгерде: 

- Карта блокто болсо, 

- Картаны көрсөткөн адам анын ээси болуп эсептелбесе; 

- Картанын ээси Карта операциясын аткарган жерде аны унуткан болсо. 

6.2. Картаны кармап туруу банкомат, Тейлөө ишканасынын же накталай берүү пунктунун кассири, Банктын кызматкери тарабынан 

жүргүзүлөт. Картаны кармаган учурда (аны банкомат кармаган учурдан тышкары) тиешелүү акт түзүлөт. 

6.3. Картаны кармоо себеби Банк тарабынан Картанын ээси Банкка же жергиликтүү банкка - «ЭЛКАРТ» Улуттук төлөм системасынын 

мүчөсү оозеки (телефон аркылуу) же жазуу жүзүндө кайрылган күндөн кийинки банк күнүнөн кечиктирилбестен Банк тарабынан 

такталат.  

6.4. Кармалган Картаны кайтаруу Банк тарабынан Картанын ээсине жергиликтүү банк тиешелүү чечимди кабыл алгандан кийин же 

Банк Картанын ээсинин жазуу жүзүндөгү Банкка кармалган картаны жеткирген учурда Банк тарабынан жүргүзүлөт. 

7. Карта боюнча көчүрмөлөрдү алуу 

7.1. Картанын ээси көчүрмөлөрдү алат: 



• Түздөн-түз Банктын операционистинен; 

• Банкомат аркылуу чакан-көчүрмөнү алуу. Акыркы 10 операциялар боюнча маалымат көрсөтүлөт. 

 

8. Картаны колдонуу мөөнөтү, картаны пайдаланууну токтотуу, картаны алмаштыруу 

8.1. Картада аны колдонуу мөөнөтүнүн аяктоо датасы (айы жана жылы) көрсөтүлөт. Карта анда корсөтүлгөн айдын акыркы күнүнүн 

аягына чейин жарактуу. Бардык мөөнөтү өткөн Карталар блоктолот жана Банкка тапшырылууга тийиш. 

8.2. Картаны колдонуудан баш тарткан учурда Ээси тиешелүү жазуу жүзүндөгү арызы  менен Банка кайрылуусу керек жаан Картаны 

тапшыруусу зарыл.  

8.3. Карта эгерде аны колдонуу мөөнөтү аяктаса, Карта бузулган болсо, PIN-код ачылган ж.б. учурларда алмаштырылат. 

Алмаштырылган Карта Банка өткөрүлүүгө тийиш. 

8.4. Картаны кодонуу мөөнөтү аяктаган учурда жана Картанын ээси төлөм банк картасын колдонууну узартууну кааласа, Картанын 

ээси картаны колдонуу мөөнөтү аяктаганга чейин 5 (беш) банк күнүнөн кечиктирбестен колдонуу мөөнөту аяктагандыгына 

байланыштуу картаны кайра чыгаруу табыштамасын берүүгө милдеттүү.  

 

9. Банктын укуктары жана милдеттери 

9.1. Банк укуктуу: 

9.1.1. Карта-эсеп боюнча пайыздык схеманы жана пайыздык ченди жана Банк көрсөткөн кызматтардын наркын бир тараптуу түрдө 

өзгөртүүнү мындай өзгөртүүлөр жана толуктоолор күчүнө киргенге чейин 10 банк күнүнөн кем эмес мезгилде тиешелүү 

өзгөртүулөрду жана толуктоолорду Банктын маалымат такталарында жана Банктын корпоративдик сайты www.rsk.kg дареги 

боюнча жайгаштыруу жолу менен ишке ашыра алат.  

9.1.2. Банк картаны берет, ал эми Картанын ээси картаны пайдаланууга алат, ал Системанын фирмалык логотиптери болгон бардык 

жабдууларда карталык операцияларды өткөрүү үчүн колдонулат. 

9.1.3. Ушул Эрежелерди өзгөртүүнү жана толуктоону Кардарга Банктын такталарында, Банктын корпоративдик сайтына 

www.rsk.kg  тиешелүү маалыматты жаңы шарттарды колдонууга киргизгенге чейин 10 банк күнүнөн кечиктирбестен 

жайгаштыруу жолу менен болжолдуу кабар берүү менен ишке ашырат. 

9.1.4. Болжолдуу кабарламаны жиберүүсүз Кардардын карта-эсебине операцияларды өткөрүүнү токтотуу же бир календарлык ай 

ичинде Кардарга кабарлама берүү менен Келишимди бир тараптуу түрдө бузуу жана ушул Эреженин 10.2.17.п. каралган 

маалыматтарды суралган мөөнөткө Кардар бербеген учурда, Картанын ээси ушул Эреженин шарттарын бузган же Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамдарында карлаган башка учурларда карта-эсепти жабууга укуктуу. 

9.1.5. Карталык операцияны аткарууда туура PIN-кодду киргизүү фактысын белгилеген учурда өткөрүлгөн операциядан баш тартуу 

тууралуу Кардардын дооматын карап чыгууну кабыл албоо. 

9.1.6. Аны аткаруу күнүнөн 30 (отуз) календарлык күн аяктаганда карталык операция боюнча дооматты карап чыгууга кабыл албоо. 

9.1.7. Кардар талап кылбаган картаны Банк чыгаргандан кийин 3 (үч) ай ичинде жок кылуу. 

9.1.8. Акцептсиз тартипте Картанын ээсинин карта-эсебинен чыгарууга: 

• Операциялар реестринде көрсөтүлгөн Карталык операциялардын суммасын; 

• Картанын ээси операцияларды аткарган учурда колдонуудагы Банктын Тарифтерине ылайык Банкка тиешелүү 

болгон комиссиянын суммасы; 

• Банк алдында Картанын ээсинин карызынын суммасы (туумду кошо); 

• Акча каражаттарынын Карта ээсинин карта-эсебине Банк жаңылыш которгон сумма; 

• Картанын ээси Карта-эсеп боюнча чыгарылган Негизги/Кошумча карта аркылуу аткарылган операциялар боюнча 

акча каражаттарынын суммасы; 

• Кыргыз Республикасынын азыркы мыйзамдарына ылайык документтердин негизинде акча каражаттарын өндүрүп 

алуудагы акча каражаттары; 

• Төмөндөтүлбөгөн калдыктын суммасын калыбына келтирүү максатында акча каражаттары. 

9.1.9. Картанын ээсинин карта-эсебинде каражаттар жетишсиз болгон учурда акцептсиз тартипте Карызды түзүү тууралуу 

Картанын ээси Банкка кабар берген учурдан тартып 5 (беш) Банк күнүнүн ичинде аларды төлөөдө «РСК Банк» ААКсына 

ачылган Картанын ээсинин банк эсептеринен акча каражаттарын чыгарат.  

• Банкка Картанын ээсинин карызынын суммасы (туумду кошо); 

• Картанын ээсинин Карта-эсеби боюнча чыгарылган Негизги/Кошумча карта аркылуу аткарылган операциялар 

боюнча акча каражаттарынын суммасы; 

• Төмөндөтүлбөгөн калдыктын суммасын калыбына келтирүү максатындагы акча каражаттары. 

9.1.10. Карта-эсепте жетиштүү акча каражаттары жок болгон учурда, уруксат берилген Овердрафт суммасын кошо акцептсиз 

тартипте ал боюнча пайыздар жана Тарифтерге ылайык сый акыларды ушул Эрежеден келип чыккан чыгымдарды төлөө жана 

төлөмдөр боюнча акча каражаттарын Картанын ээсинин төмөндөтүлбөгөн калдыгынан чыгаруу. 

9.1.11. Кийинчерээк жокко чыгаруу менен Картаны блокко түшүрүү жана Картанын ээсинен 5 (беш) Банк күнүнүн ичинде Картаны 

кайтарып берүүнү төмөнкү учурларда талап кылуу: 

• Бир нече жолу Техникалык Овердрафт болгон учурда. Муну менен катар, картаны блоктоо тиешелүү болгон 

техникалык овердрафтардын саны, мезгилдүүлүгү жана суммасы ар бир конкреттүү учурда Банк тарабынан өз 

алдынча аныкталат; 

• Сарпталган төмөндөтүлбөгөн калдыктын суммасын Картанын ээсине толтурбоо; 

• Картанын ээси Келишим жана ушул Эреже боюнча милдеттерди аткарбагандыгы; 

• Келишимди бузуу тууралуу кабарламаны Тараптардын бири алганда; 

• арест салуу, Карта-эсеп боюнча операцияларды токтото туруу же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына 

ылайык Карта-эсепти башка чектөөлөр. 

• Картанын ээсинен жоготкондугуна, уурдаткандыгына жана/же Картаны санкциялык эмес пайдалангандыгына 

байланыштуу Картаны блоктоого оозеки кабарламаны же арызды алган учурда. 

9.1.12. Картанын ээси Банктын комиссиясын өз убагында төлөбөгөндө, ушул Эреженин шарттарына ылайык төмөндөтүлбөгөн 

калдыктын суммасынын ордун толтурбаганда, карталык операциялардын суммасынын ордун толтурбаганда, ошондой эле 
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Банкка башка карызды төлөбөгөн учурда төлөбөгөн мезгил ичинде Банктын белгилеген Тарифтерине ылайык Овердрафт 

боюнча пайыздык чендин өлчөмүндө туумду эсептөө. 

9.1.13. Туумдун суммасы карта-эсепке акча биринчи түшкөндө Кардарга болжолдуу кабарлама берүүсүз акцептсиз тартипте 

Кардардын карта-эсебинен же ушул Эреженин 9.1.9 п. каралган тартипте Кардардын башка эсебинен Банк которуп алат. 

9.1.14. Бир тараптуу түрдө Келишимди бузуу, Карта-эсепти ачууга Арыз-Анкетаны берген күндөн тартып 3 (үч) календарлык айдан 

ашпаган мөөнөткө Картаны алуу үчүн Банкка Картанын ээсинин келбеген учурунда Картаны жокко чыгаруу. 

9.1.15. Негизги Картаны жокко чыгарган учурда Карта-эсеп боюнча жол-жоболоштурулган Кошумча Картаны жокко чыгаруу. 

9.1.16. Картанын ээсин тейлөөнү төмөнкү учурларда токтото туруу: 

• система менен иштөөдо техникалык бузулуулар пайда болгондо –аларды оңдогонго чейин; 

• программалык камсыздоону алмаштыруу жана профилактикалык иштерди өткөрүү; 

9.1.17. Картанын ээси төлөм төлөөгө жөндөмсуз болгон учурда Кыргыз Республикасынын азыркы мыйзамдарына ылайык Картанын 

ээси карта боюнча карыздын ордун толтуруусу тууралуу сотко (Бишкек ш. ЭБС) доо берүүгө. 

9.2. Банк милдеттүү: 

9.2.1. Ушул Эреженин шарттарына ылайык Карта-эсепти жана Картаны тейлөөнү камсыздоого. 

9.2.2. Ушул Эреженин шарттарына жана Кыргыз Республикасынын азыркы мыйзамдарына ылайык Карта-эсеп боюнча 

операцияларды өткөрүүгө. 

9.2.3. Карта-эсепке Кыргыз Республикасынын азыркы мыйзамдарына ылайык аларды эсепке алуу тууралуу төлөм документтерин 

тастыктаган, тиешелүү түрдө таризделген Банкка түшкөн күндөн кийинки банк күнүнөн кечиктирбестен акча каражаттарын 

которууга. 

9.2.4. Картанын ээсине же Картанын ээси тиешелүү түрдо тариздеп берген ишеним каттын негизинде иштеген анын ыйгарым 

укуктуу жагына Карта-эсеп боюнча Картанын ээсинин тиешелүү Арызы бар болгондо суралган мезгилге Карта-эсеп боюнча 

жүргүзүлгөн бардык Карталык операциялар чагылдырылган кагаз жүзүндөгү Карта-эсеп боюнча көчүрмөнү Карта-эсеп 

боюнча Картанын ээсинин тиешелүү арызы бар болгон берүүгө. 

9.2.5. Картаны блоктоого/ блоктон чыгарууга Картанын ээси арыз бергенде бир банк күнүнүн ичинде Картаны блоктоону/блоктон 

чыгарууну жүргүзүүгө. 

9.2.6. Картанын ээсине Банкка Картанын ээсинин пайда болгон карызын төлөө үчүн мындай Овердрафтты түзгөн учурдан тартып 

10 (он) банк күнүнөн кечиктирбестен Техникалык Овердрафтты түзүү тууралуу Картанын ээсине жазуу жүзүндо 

кабарламаны берүүгө.  

9.2.7. Кардардын арызынын негизинде Карта-эсепти жабуу жана акча каражатынын калган суммасын Банкка болгон тиешелүү 

комиссияларды/карыздарды кармагандан кийин Арызда көрсөтүлгөн маалымдаректерге ылайык которууга же ушул Эрежеде 

көрсөтүлгөн мөөнөттө бардык өз ара эсептешүүлөр аяктагандан кийин накталай акча каражатын берүүгө. 

9.2.8. Банкка карыз болбогон учурда Картанын ээсине ушул Эреженин 9.2.7 п. ылайык Картаны жокко чыгарган күндон тартып 30 

(отуз) календарлык күн өткөндө төмөндөтүлбөгөн калдыктын суммасын Картанын ээсине кайтарууга. 

 

10. Картанын ээсинин укуктары жана милдеттери 

10.1. Картанын ээси укуктуу: 

10.1.1. Ушул Эреженин шарттарына ылайык картаны пайдаланууга. 

10.1.2. КР азыркы мыйзамдарына, Банктын ченемдик документтерине жана ушул Эрежеге каршы келбеген Карта-эсепте Картанын 

ээсине акча каражаттарынын суммасынын калдыгынын чегинде карталык операцияларды аткарууга. 

10.1.3. Карта-эсепти накталай акча каражаттары, ошондой эле айлык акыны, пенсияны, социалдык жөлөкпулду, алименттерди, 

авторлук сый акыларды, жеке жактын башка эсебинен каражаттар жана башка түшүүлөрдү жана төлөмдөрдү которуу жолу 

менен толуктоого. 

10.1.4. Авторлоштуруу Лимитинин чегинде акча каражаттарын буйрутма ыйгарым укуктуу тарабынан бул жакка берилгендигин 

тастыктаган өзүнүн колуна окшош–жеке PIN-кодду колдонуу менен картаны пайдаланат. 

10.1.5. Арыздын негизинде ушул Эреженин шарттарына ылайык Кошумча картанын Карта-эсеби боюнча тариздейт жана/же жокко 

чыгарат. 

10.1.6. Ушул Эреженин жана Келишимдин шарттарында каралган тартипте Картаны Блоктоо же Блоктон чыгаруу тууралуу арыз 

менен Банкка кайрылууга. 

10.1.7. Картанын ээси тарабынан каршылык жок болгон учурда Карталык операцияны аткарган күндөн тартып 30 (отуз) 

календарлык күндүн ичинде Банкка аткарылган Карталык Операциялар боюнча дооматтарды жиберүү. 

10.1.8. Ушул Эреженин 10.1.7. пунктунда көрсөтүлгөн мөөнөткө ылайык арызды берген учурда жана Банк сураган кошумча 

маалыматты 5 банк күнүнүн ичинде берген учурда акча каражаттарын калыбына келтирүүгө. Банк сураган маалыматты 

өзүнчө доомат боюнча бербеген/толук эмес берген/ өз убагынан кечиктирип берген учурда банк тарабынан дооматты карап 

чыгуу токтотулат. Муну менен катар, Картанын ээсинин карта-эсебине акча каражаттарын калыбына келтирүү Банктын 

пайдасына дооматтык кырдаалды оң чечкен учурда жүзөгө ашырылат. 

10.1.9. Банктык төлөм Негизги/Кошумча Картасын аны жоготкондугу, уурдаткандыгы жана/же санкцияланбаган пайдалануусу, зыян 

келтиргендиги, ПИН-кодду жоготкондугу, магнит сызыгын магниттен ажыраткандыгы же картанын реквизиттерин 

өзгөрткөндүгү боюнча кайра чыгарууга Арыз менен кайрылууга. 

10.1.10. Ушул Эреженин шарттарына ылайык Система көрсөткөн кызматтарды пайдалануу. 

10.1.11. Ушул Эреженин шарттарына ылайык Кошумча Картанын Ээсине таризделген Кошумча Картаны Блоктоого/блоктон 

чыгарууга Кошумча картанын ээсинин ыйгарым укуктарын өкүлдөөгө. 

10.1.12. Карта-эсепти жабууга арызды берүү жолу менен Келишимди колдонууну токтотуунун божомолдонгон датасына чейин 

30 (отуз) календарлык күндө бул тууралуу Банкка жазуу жүзүндө кабарлама берүү менен Келишимди бузуу. 

10.1.13. Картанын ээси милдеттүү: 

10.1.14. Карта-эсепти ачуу жана картаны чыгаруу үчүн Банкка Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана Банктын ички 

документтеринде каралган бардык керектүү документтерди берүүгө. 

10.1.15. Келишимдин жана ушул Эреженин шарттарын сактоого, анын ичинде Кошумча Картанын ээси Келишимдин жана ушул 

Эреженин тиешелүү шарттарын сактоону камсыздоосуна. 

10.1.16. Ушул Эрежеде каралган мөөнөттө пайда болгон Карызды төлөөгө. 

10.1.17. Ушул Эреженин шарттарына жана Банктын Тарифтерине ылайык Банктын кызматтарын төлөөгө. Карталык 

операцияларды жүргүзгөн учурда аткарылган транзакциялар үчүн Банктын комиссияларынын суммасын эсепке алуу. 

10.1.18. Төмөндөтүлбөгөн калдыкты азайткан учурда (Карталык операцияларды, Банк комиссияларын төлөө жана Банкка 

Карызды төлөөну жабуу ж.б. төлөө үчүн суммасын эсептен чыгарган учурда) төмөндөтүлбөгөн калдыктын суммасын 



калыбына келтирүү максатында Банктан кабарламаны алуу датасынан 5 (беш) банк күнүнөн кечиктирилбестен акча 

каржаттарын Карта-эсепке которуу. 

10.1.19. Картанын ээси Банкка комиссияны өз убагында төлөбөгөндө эсептелген туумду төлөө, ушул Эреженин шарттарына 

ылайык төмөндөтүлбөгөн калдыктын суммасын толтурбоо, карталык операциялардын суммасынын ордун толтурбоо, 

ошондой эле Банкка Карта-эсепке байланышкан Негизги карта боюнча, ошондой эле башка Кошумча карталар боюнча башка 

карызды төлөбөгөн учурда. Туумдар бүтүндөй төлөбөгөн мөөнөт аралыгында Банктын бекиткен Тарифтери боюнча 

Овердрафт боюнча пайыздын ченеми өлчөмүндө эсептелет. 

10.1.20. ПИН-кодду терүү же Картанын ээсинин же Кошумча Картанын Ээсинин колу менен тастыкталган Картаны пайдалануу 

менен жүргүзүлгөн Карталык операциялар боюнча бардык чыгымдарды (чыгашаларды) толук көлөмдө тартууга. 

10.1.21. Келишимдин жана ушул Эреженин шарттарына ылайык Карта-эсеп боюнча чыгарылган бардык Карталарды 

пайдалангандыгы үчүн Банктын алдында толук жоопкерчиликти тартуу. 

10.1.22. Акча каражаттарын сактоо жана топтоо үчүн, ошондой эле акча каражаттарын жүгүртүү жана карта боюнча транзакция 

үчүн карта эсепти пайдалануу. 

10.1.23. Картаны жоготкон, уурдаткан же санкцияланбаган пайдалануу учурунда тезинен Банкка оозеки же жазуу жүзүндө ушул 

Эрежеде жана Келишимде каралган тартипте Картаны блоктоо талабы менен кайрылууга. 

10.1.24. Банкка Банктын азыркы тарифтерине ылайык Картаны блоктоо күнүнөн тартып 5 (беш) Банк күнүнөн кечиктирбестен 

Токто-барак белгиси менен Картаны Блоктоо боюнча чыгымдардын ордун толтурууга. 

10.1.25. Келишимди бузган учурда Банкка Карта-эсеп боюнча Келишимдин жана ушул Эреженин шарттарына ылайык 

чыгарылган Карта/ларды Келишимди бузуу тууралуу жазуу жүзүндөгү кабарламаны тараптардын бири алган күндөн тартып 

5 (беш) Банк күнүнөн кечиктирбестен берүүгө. 

10.1.26. Банктан тиешелүү жазуу жүзүндөгү кабарламаны алганда Карта боюнча Карталык операцияларды аткарууну токтотууга 

жана кабарламаны алган күндөн тартып 5 (беш) Банк күнүнүн ичинде ушул Эреженин шарттарына ылайык Карта-эсеп 

боюнча чыгарылган тиешелүү Картаны берүүгө. 

10.1.27. Техникалык Овердрафтка жол бербөөгө жана дайыма Карта-эсептин абалын контролдоого. 

10.1.28. Картаны үчүнчү жактарга бербөө. Картаны үчүнчү жактын колдонуусуна жол берилбейт. Бул шартты бузуу Банктын 

картаны алып коюусуна, Келишимди бир тараптуу түрдө бузууга жана Картанын ээси Банкка бардык келтирилген 

чыгымдарды (чыгашаларды) төлөөгө алып келет. 

10.1.29. Картаны колдонуу мөөнөтү аяктаганга чейин 10 (он) Банк күнүнүн ичинде жаңы мөөнөткө Картаны кайра чыгарууга 

арыз менен Банка кайрылуу керек. Эгерде Картанын ээси Картаны кайра чыгарууга Арызды бербеген болсо, анда карта 

автоматтык түрдө жокко чыгарылат жана келечекте Кардардын арызы боюнча жаңы Карта берилет. 

10.1.30. Операциялар реестрине ылайык Картаны колдонуу менен аткарылган бардык Карталык операцияларга 30 (отуз) 

календарлык күндүн ичинде төмөнку учурларда төлөөгө: 

• бул кабарламаны алган күндөн тартып Банктын демилгеси менен Картаны жокко чыгаруу тууралуу Картанын ээси 

жазуу жузүндөгү кабарламаны алган учурда; 

• Блоктоо датасынан тартып Токтот-баракчасын орнотуусуз Картанын ээси тиешелүу арыздын негизинде Банк 

тарабынан Картаны блоктогон учурда. 

10.2.1. Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына жана Банктын ички жол-жобосуна ылайык Банктын талабы боюнча 5 (беш) 

күндүн ичинде, ошондой эле Кардардын ишмердиги тиешелүү болгон документти жана алар өткөргөн банктык операциялар 

боюнча ар түрдүү суралган маалыматты берүүгө. 

10.2.2. Картанын ээсинин күнөөсү же жоголгон/уурдалган Картаны блоктоо жана/же алуу менен байланышкан Банкта пайда болгон 

чыгымдарды жана соттук чыгашаларды толук көлөмдө ордун толтурууга. 

10.2.3. Банкка аларды өзгөрткөн учурдан тартып 5 күндөн кечиктирбестен өз маалымдаректерин (жашаган жерин, телефон номерин, 

электрондук дарек e-mail, факстын номерин) өзгөрткөндүгү тууралуу жазуу жүзүндө кабар берүүгө. 

 

11. Техникалык овердрафт 

11.1. Техникалык Овердрафт түзүлгөндө Картанын ээси Банкка ушул Эрежеде көрсөтүлгөн мөөнөттө Банктын тарифтери менен 

каралган Банктын комиссиясын эске алуу менен Техникалык Овердрафттын суммасын толугу менен төлөөгө милдеттүү; 

11.2. Карта-эсепке түшкөн акча каражаттары Банк тарабынан төмөнку кезекке ылайык учурдагы датага карыздын жалпы суммасын 

төлөөгө Банкка жиберилет: 

• Техникалык Овердрафт үчүн комиссия; 

• Техникалык Овердрафт; 

• төлөмдү аткаргандыгы үчүн, эгерде Картанын ээси же Кошумча Картанын ээси Картаны берип койгон болсо жана 

үчүнчу жакка ПИН-кодду айтып койгон учурда; 

• аткарылган, анын ичинде үчүнчү жак Картаны, аын түгөйүн же Картанын маалымдаректерин колдонуу менен 

аткарган Карталык операциялар. 

11.3.Техникалык Овердрафттын пайда болгондугу тууралуу Картанын ээси Банкка кабарламаны берген учурдан тартып 5 (беш) 

Банк күнүнүн ичинде Техникалык Овердрафтты төлөбөгөн учурда карыз төмөндөтүлбөгөн калдыктын эсебинен жабылат. 

Техникалык Овердрафтты төлөө үчүн төмөндөтүлбөгөн калдыкта акча каражаты жетишсиз болгон учурда карыздын калган 

суммасы ушул Эреженин . 9.1.9 п. ылайык эсептен чыгарылат. 

12. Тараптардын жоопкерчилиги 

12.1.Банк Карта-эсеп боюнча операцияны Банктын күнөөсү менен жаңылыш жүргузгөн учурда жоопкерчиликти тартат. Банктын 

жоопкерчилиги мындай учурда жаңылыш жүргүзүлгөн операцияны жокко чыгаруу менен чектелбейт. 

12.2.Банк Картанын ээлеринин операциялары боюнча сырдын сакталышына  жоопкерчилик тартат. 

12.3.Банк төмөнкүлөргө жоопкерчилик тартпайт: 

• Картаны тейлөөдө үчүнчу тараптын баш тартуусу; 

• Картаны колдонуу менен алынган товарлардын жана кызматтардын сапаты; 

• Картанын ээсинин кызыкчылыгы тиешелүү болгон үчүнчү тарап белгилеген Карта боюнча лимиттер, чектөөлөр 

жана кошумча сый акылар (кызыкчылыктар); 

• Жоголгон/уурдалган Картаны Токто-баракчасына  блоктоо/ коюу тууралуу талап менен Банкка Картанын / 

Кошумча картанын ээси өз убагында кайрылбагандыгы үчүн зыяндар; 



• Жумушта Банка тиешелүү болбогон себептер боюнча Картаны пайдалануу менен аткарылган операциялар боюнча 

маалыматтарды кабыл алууну, иштетүүнү жана өткөрүп берүүнү камсыздаган системалардын ишинде бузулуу 

болгондугуна байланыштуу кырдаалдар; 

• Картанын ээси жана Кошумча картанын ээси ортосунда талаштарды жана пикир келишпестиктерди жөнгө салуу; 

• Картанын ээси ушул Эреженин, ошондой эле андан келип чыккан эрежелердин жана милдеттердин шарттарын 

бузганда пайда болгон зыяндар үчүн; 

• Ачык байланыш каналдары боюнча Картанын ээсине жиберилген маалыматтардын сырдуулугу, анын ичинде 

SMS, e-mail, факс ж.б. , эгерде Картанын ээси аталган байланыш каналдары боюнча сурамды демилгелик кылган 

болсо же аталган байланыш каналдары боюнча бул маалыматтарды жиберүү тууралуу көрсөтмө берген болсо; 

• Акчага арест коюлган учурда же Кыргыз республикасынын азыркы мыйзамдарына ылайык коюлган ыйгарым 

укуктуу органдардын жана кызмат адамдарынын тиешелүү документтеринин негизинде карта-эсепке 

операцияларды токтото туруу болгондо карта-эсеп боюнча транзакцияны аткаруу мүмкүн болбогон учурда. 

12.4.Картанын ээси жоопкерчилик тарат: 

• Банкка жоголгон/уурдалган Картаны блоктоо тууралуу талап менен өз убагында кайрылбаганда; 

• Кыргыз Республикасынын азыркы мыйзамдарына жана ушул Эрежеге ылайык Карта-эсепке ката которулган акча 

каражаттарын Банкка кайтарбаган учурда; 

• картаны берген учурда же ага ыйгарым укуктуу эмес жактардын санкцияланбаган жетүүсү, ошондой эле карта-

эсепти колдонуу жана карта боюнча транзакцияны аткаруу үчүн керек болгон маалыматты (РIN-код, код сөзү ж.б.) 

таркаткандыгы үчүн; 

• Картанын ээси аткарган карта-эсеп боюнча операциялар үчүн; 

• Келишимдин шарттарын жана ушул Эреженин талаптарын сактабаган учурда Банкка келтирилген зыня-  толук 

көлөмдө Банкка келтирилген зыян; 

• Ушул Эрежеге ылайык Банкка берилген маалыматтын толуктугу жана аныктыгы. Кардар Келишимде камтылган 

маалыматтын ар түрдүу өзгөрүүлөрү тууралуу Банкка тезинен маалымдоого милдеттенет. Туура эмес же толук 

эмес маалыматты берген учурда, ошондой эле маалыматты өз убагында бербеген учурда Кардар Банкка толук 

көлөмдө ушуга байланыштуу пайда болгон зыянды кайтарат; 

• Картанын ээсинин күнөөсү менен Банкка келтирилген чыгымдар жана соттук коромжулар –толук көлөмдө Банкка 

келтирилген зыяндар.  

3.1. Тараптар ушул Эреженин шарттарынын айрымдарын же толугу менен же тиешелүү түрдө аткаргандыгы үчүн 

табигый күчтөргө байланыштуу милдеттер пайда болгон учурда, аларга төмөнкүлөр кирет: өрттөр, суу ташкындары, жер 

титирөө, техниканын иштебей калуусу, программалык камсыздоо бузулганда, электр менен камсыздоо жана маалыматтарды 

берүү системасы бузулганда жана Тараптардын контролунан тышкаркы бардык шарттарда, ошондой эле Кыргыз 

Республикасынын Улуттук Банкы, кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу органдары чечимдерди, токтомдорду, 

буйруктарды, аныктамаларды ж.б. Тараптарга карата/же Тараптардын бирине карата кабыл алган учурда бошотулат, ушуга 

байланыштуу ушул Эреже боюнча милдеттерди тиешелүү түрдө өз убагында, белгиленген мөөнөттө жана шартта аткаруу 

мүмкүн болбой калат, ушул Эреженин милдеттерин аткарууга жолтоо болгон Тарап бул жагдайлардын таасирин азайтуу үчүн 

болгон күч аракетин жумшайт жана ушул Эреженин шарттарын толук аткарууга болгон күч-ааркетин жумшоого болушунча 

аракетин жасайт. 

12.5.Ушул Эреженин 12.5-п. көрсөтүлгөн форс-мажордук жагдайлар болгон учурда мындай жагдай түзүлгөн тарап экинчи 

тарапты тиешелүү компетенттүү органдарга берилген тастыктоочу документтердин тиркемеси менен жагдайлар түзүлгөн 

учурдан тартып 10 (он) календарлык күндүн ичинде экинчи тарапка кабарлайт. 

 

13. Кошумча шарттар 

13.1. Кыргыз Республикасынын азыркы мыйзамдары өзгөргөн учурда ушул Эрежелердин шарттары КР колдонуудагы 

мыйзамдарына каршы келбеген бөлүгү колдонулат, КР мыйзамдарына каршы келген бөлүгүндөгү ушул Эреженин шарттары 

өз күчүн жоготот жана КР азыркы мыйзамдарынын ченемдери колдонулат. 

13.2. Системанын эрежесине өзгөртүүлөрдү киргизген учурда тараптар ушул Эрежени аткарууда КР мыйзамдарына каршы 

келбеген бөлүгүнө киргизилген өзгөртүүлөрдү эске алуу менен Системанын Эрежелеринин ченемдерин колдонууга 

макулдашты. 

13.3. Тараптар картаны, РIN-кодду же Картанын ээси жүргүзгөн операциялардын эсебине жетүүнүн башка каражаттарын колдонуу 

менен аткарган операцияларды тааныйт. 

13.4. Картанын ээси Картаны блоктоо өтүнүчү менен Банкка Картанын ээси/ Кошумча картанын ээси оозеки кайрылганда Банк 

жана Картанын ээси/ Кошумча картанын ээси ортосундагы телефондук сүйлөшүүлөрдү жаздырууга макулдугун берет. Банк 

жана Картанын ээси/ Кошумча картанын ээси ортосундагы телефондук сүйлөшүүлөрдү жаздыруу Картаны блоктоо тууралуу 

талап менен Банкка Картанын ээси/ Кошумча картанын ээси оозеки кайрылуусунун тастыктоочу фактысы болуп эсептелет. 

14. Талаштарды жөнгө салуу 

14.1.Картанын ээсине карталык операциялар жолу менен акчаларды сарптоонун эсебин жана боло турган талаштарды жөнгө салууну 

эсепке алуу үчүн чекти сактоо сунушталат. 

14.2.Картанын ээси Банктан карталык операциялар боюнча акчаны алуу тууралыгын тастыктаган документтердин көчүрмөсүн Банктан 

талап кылууга укуктуу. 

14.3.Бардык талаштар боюнча Картанын ээси Банкка жазуу жүзүндөгү сурам менен кайрылат, ал дооматты кабыл алган учурда 

Картанын ээсинин атынан «ЭЛКАРТ» Улуттук төлөм системасынын алдында чыгат.  

14.4.ЭЛКАРТ» Улуттук төлөм системасынын эрежелери менен талаш Карталык операцияларды карап чыгуу боюнча мөөнөт- аны 

аткарган күндөн тартып 30 күн ичинде белгиленген. Доомат негизделген учурда Банк Картанын ээсинин эсебинен Карталык 

операциянын суммасын калыбына келтирет.  

15. Талаштар тартиби 

15.1.Банктын банкоматы картаны алган учурда 



Кардар Банктын ар түрдүү филиалына/аманат кассасына аты-жөнүн, инсандыгын тастыктаган документтердин маалыматтарын, 

байланыш маалыматтарын, банкоматтын жайгашкан ордун, картаны алган күнүн жана убактысын милдеттүү түрдө көрсөтүү 

аркылуу арыз менен кайрылышы керек. 

Арыз Кардардын инсандыгын тастыктаган документтерди көрсөтүү менен далилденет, ошондой эле өз колу менен кол коет. 

Арызды карап чыгуу мөөнөтү 7 (жети) иш күнү. 

15.2.Башка Банктын банкоматы картаны алган учурда 

Кардар Банктын ар түрдүү филиалына/аманат кассасына аты-жөнүн, инсандыгын тастыктаган документтердин маалыматтарын, 

байланыш маалыматтарын, Банктын аталышын, банкоматтын жайгашкан ордун, картаны алган күнүн жана убактысын милдеттүү 

түрдө кырдаалды толук сүрөттөп көрсөтүү аркылуу арыз менен кайрылышы керек. Арыз Кардардын инсандыгын тастыктаган 

документтерди көрсөтүү менен далилденет, ошондой эле өз колу менен кол коет. Кардардын арызынын негизинде Банк Кардардын 

картасын алган Банк-эквайрерге  Банктын ыйгарым укуктуу кызматкери картаны алуусу үчүн кайрылат. Аткаруу мөөнөтү Банком-

эквайрер тарабынан аныкталат. 

15.3.Банктын банкоматында акча каражаттарын бербеген учурда 

Кардар Банктын ар түрдүү филиалына/аманат кассасына аты-жөнүн, инсандыгын тастыктаган документтердин маалыматтарын, 

байланыш маалыматтарын, банкоматтын жайгашкан ордун, картаны алган күнүн жана убактысын милдеттүү түрдө көрсөтүү 

аркылуу арыз менен кайрылышы керек. Арыз Кардардын инсандыгын тастыктаган документтерди көрсөтүү менен далилденет, 

ошондой эле өз колу менен кол коет. Банктын банкоматында берилген накталай акча каражатын берүүдө операция 

аякталбагандыгы тууралуу маалыматы бар чек болсо, аны арызга тиркейт. Арызды карап чыгуу мөөнөтү 7 (жети) иш күнү. 

15.4.Башка Банктын банкоматы акча каражаттарын бербеген учурда 

Кардар Банктын ар түрдүү филиалына/аманат кассасына аты-жөнүн, инсандыгын тастыктаган документтердин маалыматтарын, 

байланыш маалыматтарын, Банктын аталышын, банкоматтын жайгашкан ордун, картаны алган күнүн жана убактысын милдеттүү 

түрдө кырдаалды толук сүрөттөп көрсөтүү аркылуу арыз менен кайрылышы керек. Арыз Кардардын инсандыгын тастыктаган 

документтерди көрсөтүү менен далилденет, ошондой эле өз колу менен кол коет. Банка-эквайрердин банкоматында берилген 

накталай акча каражатын берүүдө операция аякталбагандыгы тууралуу маалыматы бар чек болсо, аны арызга тиркейт. Кардардын 

арызынын негизинде Банк Банк-эквайрерге берилбеген акча каражаттарын кайтаруу мүмкүнчүлүгүн карап чыгуу тууралуу кат 

менен кайрылат. Аткаруу мөөнөтү Банком-эквайрер тарабынан аныкталат. 

 

Ушул Эреже төлөм картасын чыгаруу менен жеке жактын карта-эсебине Келишимдин ажырагыс бөлүгү жана 

Картанын ээси аткарууга милдеттүү болуп эсептелет. 

 


