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АЧЫК ОФЕРТА 
 

ЫЙГАРЫМ УКУКТУУ АДАМДАРДЫН ӨЗҮ КОЙГОН КОЛДОРУНУН ЖАНА “ДКИБ” 
ЖАКЫНЫН МӨӨРҮНҮН АНАЛОГДОРУН КОЛДОНУУ ЖӨНҮНДӨ МАКУЛДАШУУ 

 
1. Терминдер жана аныктамалар: 

 
Акцепт – Кардардын бул ачык офертти толук жана шартсыз (эскертмесиз) кабыл алышы. 
Акцепт катары Кардардын Банк менен БЭБКны (Банктык эсептин Башкы келишимин) түзүү 
боюнча аракеттери же БЭБКнын алкагындагы банктык кызматтарды колдонуу боюнча 
аракеттери таанылат.  
Банк – «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» жабык акционердик коому. 
БЭБК – Банктык эсептин Башкы келишими (стандартык формада)/ Банктык эсептин Башкы 
келишими (кошулуу формасында). 
Кардар – Банк менен ушул Макулдашууну түзгөн физикалык жак. 
Ачык оферт – Кардар менен Ыйгарым укуктуу адамдардын өзү койгон колдорунун жана 
Банктын мөөрүнүн аналогдорун колдонуу жөнүндө макулдашууну бул сунушта көрсөтүлгөн 
шарттарда түзүүгө Банктын эрки көрүнгөн сунуш. 
Макулдашуу – Ыйгарым укуктуу адамдардын өзү койгон колдорунун жана «ДКИБ» 
ЖАКынын мөөрүнүн аналогдорун колдонуу жөнүндө макулдашуу 
Тараптар – Кардар жана Банк. 
 

2. Офертти кабыл алуунун жана Макулдашуу түзүүнүн тартиби 
2.1. Бул ачык оферт Ыйгарым укуктуу адамдардын өзү койгон колдорунун жана «ДКИБ» 
ЖАКынын мөөрүнүн аналогдорун колдонуу жөнүндө Макулдашууну төмөндө көрсөтүлгөн 
шарттар менен түзүү жөнүндө Банктын сунушу болуп саналат жана Кыргыз 
Республикасынын Жарандык кодексинин 387-беренесине, 395-беренесинин 3-пунктуна, 
398-беренесине, 399-беренесине, 402-беренесине ылайык бул офертти Кардар толук жана 
шартсыз кабыл алышы аркылуу сунушталган Макулдашууга кошулуу жолу менен гана 
Кардар тарабынан кабыл алынышы мүмкүн.  
2.2. Ыйгарым укуктуу адамдардын өзү койгон колдорунун жана «ДКИБ» ЖАКынын 
мөөрүнүн аналогдорун колдонуу жөнүндө Макулдашууну (мындан ары – Макулдашуу) 
ушул офертте каралган шарттарда түзүү максатында Кардар бул офертти толук жана 
шартсыз кабыл алат жана бул Макулдашууга кошулат.  
2.3. Кардар ушул офертти кабыл алган учурдан тартып Кардар менен Банктын ортосунда 
Ыйгарым укуктуу адамдардын өзү койгон колдорунун жана «ДКИБ» ЖАКынын мөөрүнүн 
аналогдорун колдонуу жөнүндө Макулдашуу түзүлдү деп эсептелет.  
 

3. Макулдашуунун предмети 
3.1. Тараптар Кардар менен БЭБКны түзүү учурунда Банк тарабынан Банктын ыйгарым 
укуктуу адамдарынын өзү койгон колдорунун жана Банктын мөөрүнүн типографиялык 
ыкма менен жасалган аналогдорун колдонулушу мүмкүн экени жөнүндө макулдашууга 
келишти. 
 

4. Жалпы жоболор  
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4.1. Банктын ыйгарым укуктуу адамдарынын өзү койгон колдорунун жана Банктын 
мөөрүнүн типографиялык ыкма менен даярдалган аналогдору Тараптар тарабынан 
Банктын ыйгарым укуктуу адамдарынын өзү койгон колдоруна жана Банктын мөөрүнө 
барабар деп таанылат. 
4.2. Банк типографиялык ыкма менен даярдалган колтамгалары БЭБКда коюлган 
Банктын ыйгарым укуктуу адамдарынын ыйгарым укуктарын тастыктайт.  
4.3. Тараптар Банктын ыйгарым укуктуу адамдарынын өзү койгон колдорунун жана 
Банктын мөөрүнүн аналогдору колдонулуп түзүлгөн БЭБКны Банктын ыйгарым укуктуу 
адамдары өздөрү кол койгон жана Банктын мөөрү менен бекитилген БЭБК менен 
юридикалык күчү боюнча барабар деп таанышат.  
 

5. Талаштарды чечүүнүн тартиби 
5.1. Ушул Макулдашууга байланыштуу жаралган талаштарды Тараптар сүйлөшүү жолу 
аркылуу чечүүгө умтулушат.  
5.2. Чогуу кабыл алынуучу чечимге жетише албаган учурда Тараптар талаш маселени, 
талаштарга Кыргыз Республикасынын процессуалдык мыйзамдарында аныкталган өзгөчө 
сотко караштуулук колдонулган учурдан тышкары, Банктын Башкы кеӊсесинин жайгашкан 
орду боюнча соттун Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте 
чечүүсүнө өткөрүп бериши мүмкүн.  
 

6. Корутунду жоболор 
6.1. Бул Макулдашуу түзүлгөн учурдан тартып күчүнө кирет жана Кардар менен түзүлгөн 
БЭБКнын алкагында аны тейлеп баштаган учурдан бери жаралган Тараптардын 
мамилелерине таркалат.  
6.2. Бул Макулдашууда каралбаган башка бардык маселелерде Тараптар Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарын жетекчиликке алышат. 
6.3. Бул оферт Банктын www.demirbank.kg расмий web-сайтында жайгаштырылат. 
6.4. Банк бул Макулдашууга бир тараптуу тартипте өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду 
киргизүүгө жана бул өзгөртүүлөр жана толуктоолор күчүнө кире турган күнгө 10 (он) жумуш 
күн калганга чейин Банктын www.demirbank.kg web-сайтына ушул Макулдашуунун жаӊы 
редакциясын жайгаштыруу аркылуу бул жөнүндө Кардарга билдирүүгө укуктуу.  
 

http://www.demirbank.kg/

