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Кредиттик картаны берүүгө жана тейлөөгө  
КЕЛИШИМ 

 
Ушул Келишимдин реквизиттеринде көрсөтүлгөн ыйгарым укуктуу адамдардын атынан «Демир Кыргыз 
Интернэшнл Банк» жабык акционердик коому (мындан ары Банк деп аталган), бир тарабынан,  жана  
ушул келишимдин реквизиттеринде Кардар катары көрсөтүлгөн Жак (мындан ары Кардар деп аталган), 
экинчи тарабынан, биргелешип Тараптар деп аталышкандар, ал эми өз-өзүнчө – Тарап, төмөнкүлөр 
жөнүндө өз ара макулдашууга келишти: 
Кардардын арызы боюнча Банк Кредиттик картаны (мындан ары текст боюнча Карта) чыгаруу чечимин 
кабыл алгандыктан, Тараптар Кредиттик картаны берүүгө жана тейлөөгө төмөнкүлөр жөнүндө ушул 
келишимди (мындан ары «Келишим») түзүштү.  
 
1. Терминдер жана аныктамалар 

 
Банктык эсеп – ушул Келишимдин 12-бөлүмүндө көрсөтүлгөн Кардардын эсеби.  
Кредиттик карта боюнча көчүрмө –  Кредиттик картаны жана Төлөө датасына төлөөгө жаткан Карыздын 
суммасын пайдалануу менен Карталык операциялар көрсөтүлгөн документ. 
Кредиттик карта боюнча көчүрмөнүн датасы – Кредиттик карта боюнча көчүрмө түзүлгөн күн. 
Төлөө датасы – кредиттик карта боюнча Көчүрмөдө белгиленген күн, ал күнү Кардар Карызын төлөшү 
керек. Эгер Төлөө датасы майрам жана/же иш эмес күндөрүнө туура келсе, Банк тарабынан майрам 
жана/же иш эмес күндөрүнөн кийин келүүчү күндүн ичинде жоюу жүргүзүлөт, мында Банк кредитти иш 
жүзүндө колдонгон күндөр боюнча пайыздарды кошуп эсептөөгө укуктуу.  
Жеткиликтүү лимит – Насыялык лимиттин жана Бөлүп төлөө лимитинин пайдаланылган суммасын 
кемитүү менен Кредиттик жалпы лимиттин суммасы. 
Карыз – Төлөө датасында төлөөгө жаткан сумма, ал өзүнө Кредиттик жалпы лимитти, Техникалык 
овердрафтыны, пайыздарды жана жогорулатылган пайыздарды, комиссияларды жана салыктарды 
пайдалануу боюнча негизги карыздын суммасын камтыйт.  
Насыя – карталык операцияларды жүргүзүүдө Кредиттик жалпы лимиттин эсебинен Кардар иш жүзүндө 
колдонгон акчанын суммасы. 
Кредиттик лимит – Кредиттик жалпы лимиттин бөлүгү, аны Кардар товарларда жана кызмат 
көрсөтүүлѳргө Картанын жардамы менен төлөө же банкоматтарда накталай акча алуу аркылуу ыктыяры 
боюнча сарптай алат. 
Бөлүп төлөөгө лимит   – Кредиттик жалпы лимиттин бөлүгү, анын алкагында Кардар товарлардын жана 
кызмат көрсөтүүлөрдүн баасын Банктын ПОС-терминалы аркылуу Картанын жардамы менен бөлүп 
төлөөгө Тейлөө ишканасына төлөө мүмкүнчүлүгүн алат. 
Накталайга айландыруу – Кредиттик лимиттин эсебинен Картанын жардамы аркылуу акча каражаттарын 
чыгарып алуу. 
Кредиттик жалпы лимит – келишимдин 12-бөлүмүндө белгиленген Бөлүп төлөө лимитинин суммасына 
эквиваленттүү сумма. 
Эгер ушул Келишимде башкача туюнтуу камтылбаса, ушул Келишимдин текстинде колдонулуучу, баш 
тамга менен башталуучу калган терминдер Банк эсебинин башкы келишиминин (БЭБК) корутундусуна 
Ачык офертада берилген туюндурууга ээ, ал Банктын www.demirbank.kg расмий web-сайтында жана 
Банктын обочолонгон түзүмдүк бөлүмчөлөрүнүн маалымат тактасында жайгаштырылган. 
 
2. Келишимдин предмети  

 
2.1. Ушул Келишим Картаны пайдалануу менен операцияларды жүргүзүү, Картаны берүү жана тейлөө үчүн 
Кредиттик жалпы лимитти түзүү шарттарын жана тартибин, Картаны же анын маалыматтарын пайдалануу 
менен операцияларды жүзөгө ашыруу тартибин, Кардарга Кредит берүү шарттарын, эсептешүүлөрдүн 
тартибин, Тараптардын милдеттерин жана укуктарын, жана Кардар ушул келишимдин жана БЭБКынын 

http://www.demirbank.kg/
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шарттарына ылайык Картаны жана анын маалыматтарын пайдалануу менен Карталык операцияларды 
жүзөгө ашырышына байланыштуу Банк менен кардардын ортосунда пайда болуучу башка укуктук  
мамилелерди   аныктайт. Ушул Келишимдин шарттарынан жана ага байланыштуу келишимдерден келип 
чыгуучу чыгымдардын, Кардардын төлөмдөрүнүн тизмеги ушул келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп 
саналат (№1 тиркеме). 
 
3. Кредиттик лимитти жана Бөлүп төлөө лимитин пайдалануу шарттары 

 
3.1. Ушул Келишимдин негизинде Банк ушул Келишимде каралган тартипте жана шарттарда Карталык 
операцияларды жүргүзүү максатында Кардарга Кредиттик жалпы лимитти белгилейт. 
3.1.1. Техникалык овердрафтылар пайда болгон учурларды кошпогондо, ушул келишим колдонууда 
болгон мөөнөттөгү каалаган учурда Кредиттик жалпы лимит бул пунктунун (Б) пунктчасында белгиленген 
Бөлүп төлөө лимитинин суммасына эквиваленттүү суммадан ашпашы керек, мында:  
(А) Накталай акчага айландыруу жана Картанын жардамы менен бир убакыттагы Карталык операцияларды 
жүргүзүү максатында Кредиттик лимит ушул Келишимдин 12-бөлүмүндөгү (2) пунктунда белгиленген 
Кредиттик лимиттин суммасына эквиваленттүү суммадан ашпашы керек, ал эми акча каражаттарын 
кайтарып берүү мөөнөтү Төлөө датасына белгиленет; 
(Б) Кардар товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн баасын төлөөнү Картанын жардамы менен Тейлөө 
ишканаларында (ТСП) бөлүп төлөө аркылуу жүзөгө ашыруу максатында Бөлүп төлөө лимитинин жалпы 
суммасы ушул Келишимдин 12-бөлүмүнүн (3) пунктунда белгиленген Бөлүп төлөө лимитинин суммасына  
эквиваленттүү суммадан ашпашы керек, ал эми акча каражаттарын кайтарып берүү мөөнөтү ушул 
Келишимдин шарттарына жана Тарифтерге, ошондой эле Банк менен ТСПнын ортосундагы 
макулдашуунун шарттарына ылайык Пос-терминалда ТСПда тандалган опцияга ылайык Кардар 
тарабынан, бирок колдонулган Бөлүп төлөө лимитинин  суммасын бирдей үлүштөр менен, Кредиттик 
карта боюнча ТСПдан товарды/кызмат көрсөтүүнү сатып алуу/көрсөтүү, кызмат көрсөтүү боюнча бардык 
Карызды толук кайтарып берген датасына чейин ар айда түзүлгөн Көчүрмөдө белгиленген Төлөө 
датасынан кеч эмес мөөнөттө ар ай сайын жоюу аркылуу,  Тарифтер менен белгиленген максималдык 
мөөнөттөн ашык эмес убакытка  белгиленет.  
Ушул 3.1.1 пунктунун (А) пунктучасында көрсөтүлгөн Кредиттик лимит жана ушул 3.1.1. пунктунун (Б) 
пунктучасында белгиленген Бөлүп төлөө лимити бири-бири менен байланышкан, жана алардын бирин 
колдонуу башка лимиттин колдонулган суммасына кемитет. Бул лимиттердин иш жүзүндө белгиленген 
өлчөмү Кредиттик карта боюнча көчүрмөдө чагылдырылат, бул болсо Кардарга бул лимиттердин 
белгиленген өлчөмү жөнүндө кабарлама болуп саналат.  
3.2. Карталар боюнча шарттар (Кардарга белгиленген жекече Кредиттик жалпы лимиттерди кошпогондо) 
жана Тарифтер Банктын бардык кардарлары үчүн жалпы болуп саналат жана коомдук ачык мүнөзгө ээ, 
Банк бул маалыматты Банктын расмий Web-сайтына жайгаштыруу аркылуу кардарга кабарлап, аларды өз 
алдынча өзгөртөт. 
3.3. Кредиттик жалпы лимитке колдонулуучу мөөнөттөрдү жана шарттарды, анын ичинде, бирок аны 
менен чектелбестен, стандарттуу Кредиттик жалпы лимиттин, Кредиттик лимиттин жана/же Бөлүп төлөө 
лимитинин, кредитти пайдаланганы үчүн пайыздардын, жогорулатылган пайыздардын өлчөмүн жана 
башка шарттарды өзгөртүү начарлатуучу укуктар жана/же кадардын милдетин көбөйтүүчү болуп 
саналбайт. Мындай шарттарды өзгөртүү Кардарга мындай өзгөрүүлөр тууралуу кабарлоо аркылуу Банк 
тарабынан бир тараптуу тартипте жүргүзүлүшү мүмкүн, ал өзгөртүүлөр, эгер кабарламанын өзүндө башка 
мөөнөт көрсөтүлбөсө, Кардар жогоруда белгиленген кабарламаны алган мөөнөттөн баштап күчүнө кирет. 
Кабарлама Кредиттик карта боюнча көчүрмөдө жана/же «Интернет-Банкингде» чагылдырылышы, 
жана/же Банктын расмий  Web-сайтында жарыяланышы, жана/же электрондук дарекке (e-mail-
кабарламаны жиберүү аркылуу), жана/же мобилдик телефондун номерине (санариптик кабарламаны 
жиберүү аркылуу), же башка ыкма менен  жиберилиши мүмкүн. Эгер Банк көрсөткөн өзгөртүүлөргө 
кардар макул болбосо, Кардардан жазуу түрүндөгү каршы пикирди алган мөөнөттөн баштап каалаган 
убакытта Банк Кредиттик жалпы лимитти, жана Карызды төлөп бүткөндөн кийин Картаны андан ары 
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жокко чыгаруу менен Картаны блоктоого укуктуу. Андан кийин Кредиттик жалпы лимит кардарга Банк 
сунуштаган жана кабарламада белгиленген жаӊы шарттар менен берилиши мүмкүн. Кредиттик жалпы 
лимиттин пайдаланылган бөлүгүнө колдонулуучу мөөнөттөрдү жана шарттарды өзгөртүү, эгер бул 
Кардардын укугун начарлатса жана/же милдетин көбөйтсө, тараптардын макулдугу менен жүргүзүлөт.  
3.4. Кайра чыгарылган карта боюнча Кредиттик лимит Банк картаны активдештирген мөөнөттөн баштап 
жеткиликтүү болот, ал эми Кредиттик лимитти пайдалануу ушул келишимдин бардык шарттарына жана 
Тарифтерге Кардар макулдугун туюндурат.  
3.5.  Кредиттик ашыкча белгиленген лимитте Карталык операцияларды жүргүзүү же ушул келишимдин 
шарттарына ылайык Карызды мѳѳнѳтүнѳн мурда жоюу максатында ѳзүнүн кредиттик лимитин толтуру 
үчүн  Кардар Картага накталай же накталай эмес формада акча каражаттарын салганга мүмкүнчүлүгү бар, 
алар Карызы болбогондо овербаланс болуп саналат. Мындай учурда Карталык операцияларды жүзѳгѳ 
ашырууда каражат алды менен овербаланстан эсептен чыгарылат, андан кийин Кредиттик жалпы 
лимиттин (Карталык лоперациялардын тибине жараша Кредиттик лимиттин же Бѳлүп тѳлѳѳ лимитинин) 
эсебинен каражаттар эсептен чыгарылат. Овербаланстын эсебинен каражатты колдонгону үчүн банк 
пайыздарды же башка сыйакыларды албайт.  
3.6. Кредиттик лимиттин эсебинен өткөн ай бою Кардар пайдаланган каражаттар, жана Кредиттик 
картанын көчүрмөсүндө көрсөтүлгөн Кредиттик лимитти колдонгондугу үчүн кошуп эсептелген пайыздар 
Төлөө датасында төлөөгө жатат. 
3.7. Кардарга белгиленген Кредиттик лимиттин алкагында акча каражаттарын пайдаланганы үчүн Кардар 
Банкка Кредитти пайдаланган бардык мөөнөт үчүн Тарифтер аркылуу белгиленген өлчөмдө төмөнкү 
шарттарды эске алуу менен пайыздарды төлөйт: 
3.7.1. Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө Тейлөө ишканаларынын соода жайларынан Кредиттик 
лимиттин эсебинен төлөөдө пайдаланылган лимиттин суммасына пайыздар Төлөө датасына чейин кошуп 
эсептелбейт. Пайыздарды кошуп эсептөө өз учурунда жоюлбаган Карыздын суммасына Төлөө датасынан 
башталат.  
3.7.2. Кредиттик лимиттин эсебинен Каражаттарды накталайга айландырууда Кредитти пайдаланганы үчүн 
пайыздарды төлөө Накталайга айландыруу күнүндө жүргүзүлбөйт. Бөлүп төлөө лимитинин эсебинен 
накталайга айландырууга жол берилбейт.  
3.8. Банк Карталык операция боюнча төлөнбөгөн Карыздын суммасына мөөнөтү өткөн ар бир күн үчүн 
жогорулатылган пайызды тиешелүү мөөнөтү өтүү учурга карата Тарифтер менен белгиленген өлчөмдө 
кошуп эсептейт. 
3.9.  Кредиттик жалпы лимиттин алкагында акча каражаттарын пайдаланганы үчүн пайыздарды 
эсептешүүдө Банк менен Кардар календардык жылдын иш жүзүндөгү узактыгына жана акча каражатын 
пайдалануунун календарлык күнүнүн иш жүзүндөгү санына таянат.  
3.10.  Карызды төлөө боюнча бышмананын, айып пулдун жана туумдардын суммасы Банк белгилеген 
Кредиттик жалпы лимиттин пайдаланган суммасынан 20%дан (жыйырма пайыздан) ашпашы керек. Банк 
Кардарга күрөөнүн (эгер ал бар болсо) предметин төлөтүп алууга айландыруу жол-жобосу башталгандыгы 
жөнүндө Кабарлама жиберген мөөнөттөн баштап 15 күндөн кийин Бышмананын (айып пул, туум) кошуп 
эсептөөсү токтотулат. 
3.11. Техникалык Овердрафтынын суммасы Кредиттик карта боюнча көчүрмөдө чагылдырылат жана 
Төлөө датасында төлөөгө жатат. Мында Техникалык Овердрафтынын суммасына Банк пайыздарды, ал 
пайда болгон күндөн кийинки күндөн баштап аны жоюу күнүнө чейин Төлөө датасына Тарифтерге ылайык 
ставка боюнча кошуп эсептейт. Жоюу мөөнөтү өтүп кеткен учурда, Банк Техникалык Овердрафтынын 
суммасына Келишимдин 3.8-пунктуна ылайык жогорулатылган пайыздарды кошуп эсептейт.  
3.12. Кардар  кандай болбосун кредиттик бюродон жана/же кандай болбосун үчүнчү жактан, анын ичинде 
мамлекеттик жана мамлекеттик эмес органдардан, жана/же жеткиликтүү кандай болбосун булактардан 
Кардар жөнүндө маалыматты, анын ичинде Кардар жөнүндө жеке маалыматты, анын кредиттик баяны 
жөнүндө, анын кирешеси жана мүлкү жөнүндө маалыматты, ошондой эле кандай болбосун маалыматты  
алууга Банкка  макулдугун берет, ошондой эле Банктын Кардар жөнүндө малыматты, анын ичинде 
Кредиттин суммасы, мөөнөтү, камсыздандыруу түрү жөнүндө маалыматтарды жана ошол Кредитке 
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байланыштуу башка малыматтарды кандай болбосун кредиттик бюрого аны финансылык–кредиттик 
мекемелер тарабынан Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына ылайык андан ары айдалануу 
максатында берүүсүнө макулдугун берет.  
3.13.  Карта эл аралык төлөм тутумунун алкагында эл аралык жүгүртүүгө ээ болгондуктан, Кардар ал 
тууралуу жана ал жүргүзгөн Карталык операциялар тууралуу маалыматты Эл аралык төлөм тутумуна 
трансчекаралык берүүгө макулдугун берет. 
 
4.      Карта боюнча Карталык операцияны жүргүзүү шарттары жана Карызды төлөө 

 
4.1. Кардар Картаны пайдалануу менен Карталык операцияларды жүргүзүү боюнча кызмат көрсөтүүсүнө 
Банк Тарифтер менен белгиленген өлчөмдө пайыздарды, комиссияларды жана сый акыларды алат. 
Комиссиялардын бардыгы салыкты эске албастан көрсөтүлгөн. Салык Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарына ылайык Кардардан Банк тарабынан алынат, аны төлөөнү Кардар 
комиссиялардын/пайыздардын/жогорулатылган пайыздардын/айып пулдардын жана башка 
төлөмдөрдүн суммасына кошумча жүзөгө ашырат. 
4.2. Авторлошуу суммасы аны ушул келишимде каралган негиздер боюнча, же авторлошуу суммасын 
карталык операция жүргүзүлбөгөндүгү жөнүндө Банк ырастама алганга чейин Кредиттик жалпы лимиттен 
алып койгонго чейин Жеткиликтүү лимиттен чыгарылып салынат. 
4.3.  Кредиттик карта боюнча ар айлык көчүрмө Кардарга электрондук почта боюнча жиберилет. 
4.4. Кардар электрондук почтасынын дарегин Банкка бербей коюшун Тараптар кардардын кредиттик 
карта боюнча ар айлык көчүрмөнү алуудан ыктыярдуу баш тартуусу деп таанышат. Мындай учурда Кардар 
Кредиттик карта боюнча Көчүрмөнү албагандыгын шылтоологонго укуксуз жана ага байланыштуу 
кандайдыр-бир доо койгонго укуксуз. Кардар кредиттик карта боюнча көчүрмөнү Банктын Кардарды 
тейлөөчү филиалында кагазда алганга укуктуу. 
4.5. Ушуну менен Кардар Банкка ар ай сайын Тѳлѳѳ датасында ага Карта кошулган Банктык эсебинен Карта 
боюнча Карызды чыгарып алууга тапшырат. Карызды тѳлѳѳ үчүн бул Банктык эсепте каражат жетишсиз 
болсо, Кардар Кардардын Банктагы кандай болбосун Банктык эсебинен Карыздын жетишпеген суммасын 
чыгарып алууну Банкка тапшырат. Мында башка банктык эсептердин валютасы Карыздын валютасынан 
айырмаланса, Кардар мындай эсептен чыгаруу учурунда Банк тарабынан белгиленген валютанын курсу 
боюнча Карыздын суммасына эквиваленттүү сумманы мындай банк эсептеринен чыгарып алууга макул. 
4.6. Ушул Келишимдин 3.5-пунктунда каралган тартипте Картага акча түшкѳн, же болбосо Карызды Тѳлѳѳ 
датасы келгенден кийин тѳлѳгѳн учурда, эгер Кредиттик жалпы лимит боюнча Карыздын жалпы суммасын 
толугу менен жоюу үчүн сумма жетишсиз болсо, каражаттар Карызды жоюу үчүн Банк тарабынан 
тѳмѳнкүдѳй жиберилет: эгер мыйзамдар менен башка тартип белгиленбесе, биринчи кезекте Бѳлүп тѳлѳѳ 
лимити боюнча Карыздын суммасы жоюлат, андан кийин Кредиттик лимит боюнча Карыз, анан аткарууну 
алуу боюнча Банктын коромжулары, андан кийин кошуп эсептелген пайыздардын, комиссиялык 
сыйакынын, кошуп эсептелген жогорулатылган пайыздын жана туумдун суммасы жоюлат. Карызды 
жоюунун бул тартиби Кардардын арызы боюнча Банк тарабынан ѳзгѳртүлүшү мүмкүн.  
 
5. Камсыз кылуу  

 
5.1. Кардар ушул Келишим боюнча ѳз милдеттенмелерин талаптагыдай аткырышын камсыз кылуу 
максатында Банк Кардардан Күрѳѳ жѳнүндѳ келишимде каралган суммада Депозиттин күрѳѳсүн, 
ошондой эле тиешелүү Күрѳѳ жѳнүндѳ келишимде каралган мүлктүн күрѳѳсүн (эгер бул зарыл болсо) 
талап кылууга укуктуу. 
5.2. Кардар ѳз милдеттенмелерин Кредиттик карта боюнча кѳчүрмѳдѳ белгиленген мѳѳнѳттѳ аткарбаган 
учурда, Банк акцептисиз тартипте, Депозит күрѳѳсүн берген учурда, Депозиттин күрѳѳсүнүн эсебинен 
Карыздын суммасын эсептен чыгарып алат.  
5.3. Депозиттин күрѳѳсү берилген учурда, Депозиттин суммасын азайтканда Банк Депозит ушул 
келишимдин 5.1-пунктунда белгиленген суммага чейин толукталганча Кардардын Картасын блоктойт. 
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5.4. Эгер Кредит/Карта коом үчүнеолуттуу тарыхый, кѳркѳм же дагы башка маданий баалуулукка ээ 
болгон, же жеке жакка менчик укугунда таандык жалгыз гана турак жай болгон күрѳѳ менен камсыздалган 
болсо, ѳндүрүүнү күрѳѳнүн мүлкүнѳ айландыруу сот аркылуу гана жүргүзүлѳт.  
 
6. Кардар укуктуу:  

 
6.1. Картаны колдонууга, ушул Келишимдин, БЭБКынын шарттарына жана Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарына ылайык Кредиттик жалпы лимиттин алкагында Карталык операцияларды жүргүзүүгѳ;  
6.2. Кредиттик карта боюнча кѳчүрмѳнү электрондук почта аркылуу ар ай сайын алууга; 
6.3. Картаны Блоктоо же Картаны Блоктон чыгаруу талабы менен оозеки же жазуу түрүндѳ Банкка 
кайрылууга; 
6.4. Банктын ички эрежелери менен белгиленген керектүү документтерди тариздѳѳ аркылуу Кредиттик 
жалпы лимиттин чегинде ѳз атына да, жана үчүнчү жактын атына да Кошумча карта чыгаруу жѳнүндѳ 
жазуу түрүндѳ арыз менен Банкка кайрылууга.  
6.5. Банктын техникалык мүмкүнчүлүгү болгондо, Виртуалдуу карта түзүүгѳ; 
6.6. Банкка алдын ала кабарлабастан, мѳѳнѳтүнѳн мурда Кредиттик лимит боюнча Карызды тѳлѳѳгѳ; 
6.7. Банктын кѳйгѳйлүү кредиттер менен иштѳѳ боюнча саясаты тууралуу, аны менен бирге Банк 
алдындагы Карызды кайра түзүмдѳштүрүү мүмкүнчүлүгү жѳнүндѳ маалымат алып турууга. 
 
7. Кардар милдеттенет:  

 
7.1. Ушул Келишимдин жана БЭБКынын шарттарын сактоого, Банктын кызмат кѳрсѳтүүлѳрүн ѳз учурунда 
тѳлѳп турууга жана Тарифтердин жана Банктын www.demirbank.kg расмий веб-сайтына жайгаштырылган 
БЭБКынын ѳзгѳртүүлѳрү жѳнүндѳ таанышууга; 
7.2. Кредитти жана Кредитти пайдаланганы үчүн кошуп эсептелген пайыздарды ѳз учурунда кайтарып 
берүүгѳ; 
7.3. Депозиттин күрѳѳсүнѳ же Кардардын Банкка күрѳѳгѳ коюлган башка мүлкүнѳ үчүнчү жактар 
тарабынан кандайдыр бир укуктар жана байланыштар табылган, ошондой эле алар боюнча талаш-
тартыштар жана жаңжалдар пайда болгон учурда, бул талаш-тартыштардан улам келип чыккан бардык 
керектүү коромжуларды тартуу менен, ѳзүнүн күчү жана каражаттары менен жѳнгѳ салууга; 
7.4. Ушул келишимдин 4.1-пунктуна ылайык Банк тарабынан алынуучу салыктан башка, салык жана башка 
фискалдык органдар менен бардык эсептешүүлѳрдү ѳз алдынча жүргүзүүгѳ.  
7.5. Карыздын суммасын Тѳлѳѳ датасынан кечиктирбестен ѳз алдынча тѳлѳѳгѳ же Карызды тѳлѳѳ үчүн 
Банктык эсепте Кредиттик карта боюнча кѳчүрмѳдѳ кѳрсѳтүлгѳн акча каражатынын бар болушун камсыз 
кылууга; 
7.6. Кошумча карта ээлеринин чыгымдарын контролдоону жана алар боюнча финансылык толук 
жоопкерчиликти алып жүрүүгѳ; 
7.7. Жылына бирден кем эмес жолу же Банктын ѳтүнмѳсү боюнча ѳзүнүн финансылык абалы, анын 
ичинде башка финансылык-кредиттик уюмдарда кредиттеринин, анын ичинде жубайынын, ата-энесинин 
жана балдарынын да кредиттеринин  болушу жана аларды жоюлушу жѳнүндѳ, жана ал кредиттер боюнча 
кредиттик тартиптин сакталышы жѳнүндѳ маалымат берип турууга. 
 
8. Банк укуктуу:  
8.1. Кардарга белгиленген Кредиттик жалпы лимиттин, Кредиттик лимиттин же Бѳлүп тѳлѳѳ лимитинин 
ѳлчѳмүн ушул келишимде каралган тартипте ѳзгѳртүүгѳ; 
8.2. Ушул Келишимде белгиленген тартипте Кардарга кабарлоо менен, Тарифтерди, анын ичинде, бирок 
аны менен чектелбестен, пайыздык коюмдун ѳлчѳмүн ѳзгѳртүүгѳ. 
8.3. Кардардын Банкта ачылган Банктык бардык эсептеринен жана/же Депозит күрѳѳсүнүн эсебинен (эгер 
ал берилсе) акцептисиз тартипте Карталык операциялардын суммасын, Карыздын суммасын, ошондой эле 
Кардардын картасына жаңылыш түшкѳн акча каражаттарын, ошондой эле Кардардын алдын ала 

http://www.demirbank.kg/
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макулдугусуз Банктын мүмкүн болуучу чыгымдарын чыгарып алууга; 
8.4. Аны жүргүзгѳн күндѳн тартып 120 (бир жүз жыйырма) календарлык күн ѳткѳндѳ Кардар тарабынан 
берилген Карталык операциялар боюнча доону кароого албоого; 
8.5. Чыгарылган Картаны тейлѳѳ үчүн комиссиянын суммасын Кардарга кайтарып бербѳѳгѳ; 
8.6. Ушул Келишимдин шарттарын жана /же КДБСти Кардар бузган учурда, ошондой эле башка учурларда 
ѳз ыктыяры менен Картаны блоктоого, жана/же Кредиттик жалпы лимитти азайтууга, жана/же Карызды 
жойгондон кийин Кредиттик жалпы лимитти жана Картаны жокко чыгарууга; 
8.7. Кардар туура эмес маалыматты берген жана/же анын финансылык абалы начарлаган учурлар 
табылганда, Картаны блоктоого жана Кредиттик жалпы лимитти жана Картаны андан кийин жокко чыгаруу 
менен Кредит боюнча Карызды мѳѳнѳтүнѳн мурда ѳндүрүп алууга; 
8.8. Эгер ыйгарым укуктуу орган тарабынан Банктык эсептер боюнча операциялар чектелген учурларда, 
Карызды жойгондон кийин Кредиттик жалпы лимитти жана Картаны андан ары жокко чыгаруу менен 
Картаны блоктоого; 
8.9. Кардарга картаны кайра чыгарып берүүдѳн ыктыярдуу баш тартууга; 
8.10. Кардардын тѳлѳѳ жѳндѳмү жана кредиттик тарыхы, ошондой эле башка критерийлери Банктын ички 
документтери менен белгиленген талаптарга шайкеш келсе, Картанын иштѳѳ мѳѳнѳтү ѳткѳндѳн кийин 
Кардардын билдирүүсүсүз ѳз алдынча Картаны кайра чыгарууга; 
8.11. Ишкананын Кардар менен товарларды сатуу-сатып алуу, жумуштарды аткаруу же Кардарга кызмат 
кѳрсѳтүү боюнча бүтүмүн Банк Карта аркылуу тѳлѳнүүчү акчалай талапка жол берүү аркылу  бѳлүп тѳлѳѳгѳ 
(факторинг) каржылоосу жѳнүндѳ шарттары менен Тейлѳѳ ишканалары менен келишим түзүүгѳ, ага 
байланыштуу ушу менен Кардар Карта боюнча Пос-терминал жана/же башка рерифериялык түзүлүш 
аркылуу Карталык операцияны бѳлүп тѳлѳѳнүн мѳѳнѳтү боюнча ПОС-терминалда жана/же перифериялык 
түзүлүштѳ тандалган опцияларга ылайык бѳлүп тѳлѳѳ менен жүргүзүп жаткан учурда Тейлѳѳ 
ишканасынын алдында Кардардын милдеттенмелери боюнча талап кылуу укугун Банкка автоматтык түрдѳ 
берүүгѳ макулдугун берет жана ушул Келишимдин шарттарында башка каралбаса, мындай Карталык 
операциялар боюнча  бѳлүп тѳлѳѳгѳ колдонулган Лимиттин суммасын тандалган мѳѳнѳттѳ Банкка ѳз 
маалында кайтарып берүүгѳ кепилдик берүүгѳ; 
8.12. Кардар ушул келишимдин шарттарын бузган учурда Карта боюнча Карталык операцияларды 
жүргүзүүдѳн баш тартууга; 
8.13. Кардар ушул келишимдин шарттарын аткарбаган учурда ушул келишимди аткаруудан бир тараптуу 
тартипте баш тартууга; 
8.14. БЭБКыда каралган укуктарды колдонууга.  
 
Банк милдеттенет: 
8.15. Ушул келишимдин негизинде Кардарга кредиттик жалпы лимитти, Кредиттик лимитти жана Бѳлүп 
тѳлѳѳгѳ лимитти белгилѳѳгѳ жана Картаны берүүгѳ; 
8.16. Ушул Келишимдин шарттарына ылайык Картаны тейлѳѳнү камсыз кылууга; 
8.17. Жазуу түрүндѳгү ѳтүнмѳнү алган күндѳн баштап 3 (үч) банктык күндүн ичинде Кредиттик карта 
боюнча кѳчүрмѳнү кардарга кагаз жүзүндѳ берүүгѳ; 
8.18. Тарифтердин ѳзгѳргѳндүгү жѳнүндѳ ушул Кенлишимде каралган тартипте кардарга кабарлоого.  
 
9. Тараптардын жоопкерчилиги 

 
9.1. Тараптар ѳз милдеттенмелерин аткарбагандыгы же талаптагыдай эмес аткаргандыгы үчүн Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарына, ушул келишимге жана БЭБКыга ылайык жоопкеричилик тартышат. 
9.2. Тараптар ушул Келишим боюнча милдеттенмелерди жарым-жартылай аткаргандыгы же 
аткарбагандыгы үчүн жоопкерчиликтен бошотулат, эгер ал ѳрт, сел, жер титирѳѳ, жаратылыш кырсыгы, 
экономикалык блокада, тараптар ушул келишим боюнча ѳз милдеттенмелерин аткарууга тыюу салган же 
кандайдыр бир жагдайда ага тоскоолдук жаратуучу ченемдик актылардын кабыл алынышы, согуш 
аракеттери, мамлекеттик орган тарабынан Тараптар ушул макулдашуу боюнча милдеттенмелерин 
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аткаркууга тоскоолдук жаратуучу чектѳѳлѳрдү, анын ичинде банктык операцияларды жүргүзүүгѳ 
чектѳѳлѳрдү  ж.б. киргизүү сыяктуу форс-мажордук жагдайлардан улам келип чыкса, бул жагдайлар 
тиешелүү Тараптын эркинен кѳз каранды болбогон шартта.  
 
10. Башка шарттар   
10.1. Ушул Келишим менен каралбаган, жана кредиттик да жана дебеттик да карталардын шарттарын 
жѳнгѳ салуучу кызмат кѳрсѳтүү боюнча башка шарттар БЭБКыда каралган. 
10.2. Ушул Келишимди аткарууда пайда болгон бардык талаш-тартыштар, каршы пикирлер тараптар 
ортосунда мүмкүнчүлүккѳ жараша сүйлѳшүү жолу менен чечилет. Мында Карталык операциялар боюнча 
талаштар пайда болсо, алар эл аралык тѳлѳм тутумунун эрежелерине ылайык чечилет, алар тиешелүү эл 
аралык тѳлѳм тутумдары аркылуу бир тараптуу тартипте ѳзгѳртүлүшү мүмкүн.  
10.3. Макулдукка жетишилбеген талаштардын бардыгы, талаштарга Кыргыз Республикасынын 
процессуалдык мыйзамдары менен белгиленген ѳзгѳчѳ сот караштуулугун колдонуу учурларын 
кошпогондо, Банктын Башкы кеңесеси жайгашкан жер боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында 
каралган соттук тартипте чечүүгѳ жатат.  
10.4. Тараптар Карталык операциялар жѳнүндѳ маалыматтар камтылган жана Карталарды тейлѳѳгѳ 
талаштарды чечүүдѳ далил катары тиешеси болгон маалымат тутумдарында сакталган электрондук 
документерди таанууга макул. 
10.5. Банк тарабынан жиберилген Кардардын Карызы жѳнүндѳгү кандай болбосун кабарламалар (анын 
ичинде Кредиттик карта боюнча кѳчүрмѳ) эгер алар Кардардын Банкка берген документтеринде 
кѳрсѳтүлгѳн жана Кардар тарабынан кол тамга коюлган электрондук почтасынын дарегине электрондук 
почта аркылуу жиберилсе, кардар тарабынан кабыл алынган деп эсептелет.  Ал кабарламаны Кардар 
алганына же албаганына карабай, Кабарламаны Кардардын электрондук почтасынын дарегине 
жиберилген дата Кардар Кабарламаны алган күн деп эсептелет.  
 
11. Ушул келишимдин иштѳѳ мѳѳнѳтү, аны бузуу жана ѳзгѳртүү шарттары  
11.1. Ушул Келишимге тараптар кол тамгаларын койгон күндѳн баштап күчүнѳ кирет жана тараптардын 
кимисинин болбосун демилегеси боюнча бузганга чейин иштейт.  
11.2. Ушул Келишим күчүнѳ кирген мѳѳнѳттѳн баштап, мурда чыгарылган карталар боюнча Карталык 
операциялар Картаны берүүгѳ жана тейлѳѳгѳ мурда түзүлгѳн ушуга окшош Келишимдердин алкагында 
ушул Келишим жана Банк эсебинин башкы келишими менен жѳнгѳ салынат.  
11.3. Кардар ушул келишимдин аракетин токтотууга болжолдуу датага чейин 45 (кырк беш) календарлык 
күн мурун Банкка тиешелүү жазуу түрүндѳгү кабарламаны жиберүү жана Банкка ушул келишимдин 
алкагында чыгарылган бардык карталарды ѳткѳрүп берүү аркылуу бир тараптуу тартипте ушул келишимди 
бузганга укуктуу. 
11.4. Ушул Келишим Тараптар ортосунда ѳз ара эсептешүүлѳр толугу менен бүткѳндѳ жана бардык 
милдеттенмелер аткарылгандан кийин гана ѳз аракетин токтотот.  
11.5. Ушул Келишим Карыз болбогондо Кредиттик жалпы лимитти жана Картаны жокко чыгарган учурда 
күчүн автоматтык түрдѳ жоготот.  
11.6. Мыйзамдарга, ушул келишимдин жана БЭБКнын шарттарына ылайык Банк тарабынан бир тараптуу 
киргизилген ѳзгѳртүүлѳрдү жана толуктоолорду кошпогондо, ушул Келишимге бардык ѳзгѳртүүлѳр жана 
толуктоолор жазуу түрүндѳ киргизилип, эки тараптын тең кол тамгалары коюлганда жарактуу болуп 
саналат.  
11.7. Ушул Келишим менен каралбаган бардык калган учурларда тараптар Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарына, Эл аралык тѳлѳм тутумдарынын Эрежелерине жана Банктык эсептин башкы келишимине 
жетектелишет.  
11.8. Ушул Келишим ар бир тарапка бирден берилүүчү, юридикалык бирдей күчкѳ ээ болгон, эки 
түпнускада орус тилинде түзүлдү. 
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12. Карта боюнча максималдык лимиттер жѳнүндѳ шарттар 
Кредиттик картаны берүүгѳ жана тейлѳѳгѳ ушул келишим Кардардын жана Банктын ортосунда тѳмѳнкү 
маалыматтарды жана лимиттер боюнча шарттарды белгилѳѳ менен «___»____________20__ -жылы 
г._______________ шаарында   түзүлдү: 
(1) Кредит боюнча Карыз эсептен чыгарыла турган Банктык эсептин номери:  

 
 

Банктык эсептин валютасы: кыргыз  сому 
(2)  Карта боюнча «Кредиттик лимит» бѳлүп тѳлѳѳсүз сатып алуулар үчүн жана накталай акча алуу үчүн 
тѳмѳнкү суммадан ашпаган же ага барабар суммада (ушул Келишимдин 3.1.1-пунктунун (А) пунктчасы) 
белгиленет: 

сумма сан менен: 
 
 

сумма жазуу түрүндѳ: 
 

Кредиттик лимиттин валютасы ушул Бѳлүмдүн (1) пунктунда белгиленген эсеп валютасына шайкеш 
келет.  
(3)  Карта боюнча «Бѳлүп тѳлѳѳгѳ лимит» ПОС-терминал жана/же башка перифериялык түзүлүштѳр 
аркылуу тѳмѳнкү суммадан ашпаган же ага барабар суммада бѳлүп тѳлѳѳ менен тѳлѳѳлѳргѳ (ушул 
келишимдин 3.1.1-пунктунун (Б) пунктучасы) белгиленет: 

сумма сан менен: 
 
 

сумма жазуу түрүндѳ: 
 
 

Бѳлүп тѳлѳѳ лимитинин валютасы  ушул Бѳлүмдүн (1) пунктунда белгиленген эсеп валютасына 
шайкеш келет.  

13. Тараптардын реквизиттери жана кол тамгалары 
КАРДАР: ААА: _______________________________________________________ 
МЕН, КАРДАР, КЕЛИШИМДИН ШАРТТАРЫ, АНЫН ИЧИНДЕ ТАРИФТЕР, БАНКТЫН ЭРЕЖЕЛЕРИ МЕНЕН ТОЛУК 
ТААНЫШКАНЫМДЫ ЖАНА АГА МАКУЛ ЭКЕНИМДИ ЖЕКЕ ѲЗҮМ ЫРАСТАЙМЫН, БУЛ КЕЛИШИМДИН ѲЗҮМѲ 
ТИЕШЕЛҮҮ НУСКАСЫН АЛДЫМ, БУЛ КЕЛИШИМ БОЮНЧА АЛГАН МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРИМДИ АТКАРБАЙ 
КОЮУНУН ЖЕ ТАЛАПТАГЫДАЙ ЭМЕС АТКАРУУНУН КЕСЕПЕТТЕРИ МАГА ТИЙИШТҮҮ ДЕӉГЭЭЛДЕ 
ТҮШҮНДҮРҮЛДҮ ЖАНА МАГА ТҮШҮНҮКТҮҮ БОЛДУ, БУЛ ТУУРАЛУУ МЕН УШУЛ КЕЛИШИМДИ ТҮЗҮП ЖАТЫП, 
ѲЗ КОЛ ТАМГАМДЫ КОЁМУН.  
ОШОНДОЙ ЭЛЕ КРЕДИТТИ, КОМИССИЯЛАРДЫ ЖАНА БАШКА ТѲЛѲМДѲРДҮ, ТУУМДАРДЫ, АЙЫП 
ПУЛДАРДЫ ЭСЕПТЕШҮҮ ТАРТИБИ, КРЕДИТТИ АЛУУ/ЖОЮУ ТАРТИБИ, АНЫН ИЧИНДЕ КАРТАНЫ 
ПАЙДАЛАНУУ МЕНЕН АЛУУ ТАРТИБИ ТУУРАЛУУ КАБАРЛАМА АЛДЫМ ЖАНА АГА МАКУЛМУН. 
 
Кардардын кол тамгасы:____________________________ 
 
БАНК: «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» ЖАКы, Код ОКПО 21634476, ИНН01112199610073;  
Юридикалык дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., 720001, Чүй пр. 245; Тел:+996(312)610610 
Факс:+996(312)610445(444) 

Банктын ыйгарым укуктуу адамдары: 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

Ыйгарым укуктуу кол тамгалар: 

_________________________________ 

_________________________________ 

М.о. 

 

  

  

 

 


