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<,rКepeMeT Баню> ААКнын Анкетасы

1 Кардардын толук жана кыскартылган
аталышы

Расмий тилдеги толук аталышы: Открытое
акционерное общество кКеремет Банк>,
расмий тилдеги кыскартылган аталыrrlы: оАо
кКеремет Банк>
Мамлекеттик тилдеr,итолук а,галыll1ы :

<Керемет Банк> Ачык акционердик коому,
Мамлекеттик тилдеги кцскар,гылган атыIышы:
кКеремеLЩц,ц,: 44Кы _ __.____

2 дчык акционердик коом (ААК) Ачык акItионердик коом (ААК)

t
J Каттоо куну Биринчи каттOодо}l oтKotl KyHy: 20l0-жы.rlдын

20-декабры.
Мамлекеттик кайра кат,гоо KyHy: 202|-
жылдын 4-октябры _

4 Каттоо номери J\b1 14488-3300-оАо
5 катталган кyнy Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы
6 Каттоо органынын атаJ,Iышы Кыргыз Республикасынын Юстиция

министрлиги
7 flареги Кыргыз Республикасы, 72000 1, Биrпкек

шаары, Тоголок Молдо кочосy, 40/4 ___

8 Электрондук почта дареги rе с eBt i оп @, k__e_le m g tb an k.kg

9 Байланыш телефондору жана факс
номерлери

чдry]ry,kgIQmgtЬацk,kg

l0 Байланыш телефондору жана факс
номерлери

+996 (3 |z) 55-44-44

t92q GаJ_L!л
1l Банк операцияларын жyзого

ашырууга лицензиясынын номери
- Улуттук жана"/же tlе,I,олко вал,ютасында

банктык операцияJIарды }кyзого ашыруугr Nl
049-лицензия

12 Лицензияланган ишкердик
тyрлорyнyн тизмеси

Келишим шарттарында оз атынан
аманаттарды тартуу;
Келишимдик шарттарды оз атынан оздyк
жана/х<е тартылган каражаттарды
жайгаштыруу;
Эсептерли ачуу жана х(yргyзyy;
Карларлардын жана корреспондент
банктарлын тапшырмалары боюнча
эсептешYYJIорiIY жана,голомдорлY жYзого
ашыруу }каIIа алардl)I кассаjlык тей.llоо;

Насыя )Kalla гоjIом кар,г,гарIllti KoIIIo алганда.
толом локумеll г гсриlt (чскr,срj(и.

аккредитивдерди, вексел/lерди жана башка

докумен,Iтерди) чыгаруу, сатып zuIуу,толоо,
кабыл алуу, сактоо жана толом
документтерин тастыктоо ;

Акчалай формалагы милдеттенмелерди
аткаруу боюнча yчyнчy жактардан TaJIaIl

кылуу укуктарын сатып алуу (факторинг);



Жонокой жана KoTopyjlMaJIyy вексел/lерди

сат,ып алуу жоJtу Metteн кары,]дык

миJljlе,tтеIl м еJIерi\и l,оJIоо (фор(lейти н г ) ;

карыздык баалуу кагаздарды чыгаруу жана

жайгаштыруу;
Банктык кепилдиктерди беР\ry;

Карларлардын акчаJIай которууларын

жyзого ашыруу, анын ичинде эсепти

ачуусуз;
кыргыз Республикасыltын рези/lеtlт эмес

банктары yчyн корреспонденттик эсептерди

ачуу жана жYзФго ашыруу;
Карларлар yчyн чет олко валютасындагы

эсептер жана карлардын атыI{а}l че,I оJIко

вzulIотасы}l са,гыll tutyy (iurмаrптыруу)

боюн.lа оttерацияJIарлы )кyзого аш]ырУУ;

оз атыtlан tieT оJIко ва,rIю,гасыI{ с?,гып iUI}\,

жана сатуу (шмаuIт,ыруу);

Ондуруrrrтyк каржы шrайманлары

(деривативдер) MeHett операцияларды

жYзего аJIмаштыруу;
Маалымат технологияларына жана

электрондук каражаттарга }KaLIa толомдор/lY

жYргYз\ry ыкмаларына негиздеJIген то jIoM

тутумдары аркылуу yчyнчy жактардь]н

пайдасына алардын ишинин натыи}касы

болбогон товарлар жана кы:]мат

корсотYYлор YчYII толомдордY жана

э с е п т е lII y y l_кц/]у д9ý ]IJ! ry1 у у. щ1l9 ]lt ypl_y]I y:

13 Лицензиядагы чект9олордYН rЦЭЦ99Ц _

; Кырl,t,t,; I)ccl t\,б;t tt t<ilСЫ l I 1,1l l Y,lt1,-t-t 1,rt баtl t(t,t

- 97.-+5%
14 Менчик yлyшy 5 пайыздан жогору

болгон уюштуруучулар туураJIуу

маалымат

l5 Башкаруу органдары Башкаруунун жогорку органьl - DattK

акционерлеринин жалпы жыйналышы;

,Щиректорлор кецеши:

1. ,Щавлесов Айбек Насырович -
.Щиректорлор кецешинин Торагасы ;

2. Абдыкадыров Калыбек Щжусукеевич

,Щиректорлор кецешинин мyчосy;

3. Щжумаканов Рысбек Чанаеви,l

.Щиректорлор кецеIIIиtl ин Тораl,асы ;

4, ЖyMartleB Бакы,г Куманtutыеви,л

!ирек,гор.llор кеtlеlши I l иtl мyчосy;

5. Карпович Сr,аttислав Евгеньевич

[иректор.llор кецеuIиниIl мyчосy,

Банк БаrпкармаJlыгь]:

1. Бербаев Тимур Омурбекови,r - Баrrк

Башкармалыгынын Торщqgg_=---.-=--



2.

4.

5.

6.

Мамытова Кастору Касымбековна --

Банк Башкармальгынын Тораг&сын ын

орун басары;
Шапаков Кубанычбек Женишбекович -
Банк Башкармалыгынын Торагасынын
орун басары;
Дадыбаев Максат Кольбекович -
Банк Башrкармалыгын ын'Горагасын ы}{

орун басары;
Рулаков Алексанлр АлександровиLl ",

Банк Башкармалыгынын Терагасынын
орун басары;
Токтогожоева l-у,ltьмира Анарбековна -
Банк БашrкармаJIь]гынын мyчосy -
Башкы бухt,аtгер,

8 698 746 400 (сегиз милjIиард аJI,гы жyз

токсон сегиз миллион }кети жyз кырк а,пты

миц
ооба

Карларлы идентификациялоо KyHyHo

карата кат,гаJIган жана толонгон

Банк Террористтик ишти каржьшоого

жана кылмыштуу жол менен алынган

кирешелерди легаJIдаштырууга
(ада:rдоого) каршы аракеттен\т
жонyндо мыйзамды аткаруу субуекти

ооба
о "Керемет Банк" ААКда Террористтик

ишти каржылооI,о жана кьшмыштуу жол

Meнetl алынган киреIUелерди

легалдаш],Гыруу l,a (адаrrдоо го) каршы

apaKeTTeHYY максаттарынла ички

контролдукту жyзого ашырууну уюштуруу
Саясаты";

о "Керемет Банк" ААКда Террористтик
ишти каржылоого жана кылмыштуу хiол

менен аJIынган кирешелерди
легалдаштырууга (адалдоого) каршы

apaKeTTeH\Y максаттарында и чки

контролдУкту жYзого ашырууну уюtllтуруу
ПDограммасы"

каржьшоого жана кылмыштуу жол

менен аJIынган кирешелерди

легЕIлдаштырууга (адалдоого) каршы

apakeTTeнyy максаттарында ченемдик

документтер иштелип чыканбы?
Атап бергиле.

Банк террористтик ишти каржылоого

жана кылмыштуу жол менен аJIынган

кирешелерди легzuIдаштырууга
(ада,'tдоого) каршы apaкeTTeнyy

боюнча мыйзамга ылайык

кардарларды жана бенефиuиардык

ээлик кылуучуларды
идентификациялоо боюнча

талаптарды аткарабы?
Банк анонимдyy ээлик кылуучуларга
эсеп ачабы?
Каттаrrган мамлекеттер аймагында

туруктуу иштеп турган башкаруу
опганлаDы орун албаган ФКУларга
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(Kshell banks> деп аталгандарга)
Банктын тиешеси барбы/Эл аралык

кызматташтыкка катышпайбы?
Ооба. on-line жана off-line ыргагындаБанк кардарларынын эсептерине жана

шардын операцияларына талдоо

ооба, тизме боюнча:
о БУУнун Коопсуздук Кецешинин

жыйынтыктаJIган санкциялык тизмеси ;

о Тобокелдиги жогорку олколор тизмеси;

о Кыргызреспубликсынын
жыйынтыкталган санкциялык I l,tll\{ggx.

Кiрдuрпuр.u талдоодо тобокел-

нукташкан ыкма колдонулабы?
ГЙдоо жyргyз\ry yчyн Банк

автоматташтырылган тутумду

Банк кандайдыр бир тизмелер боюнча
кардарды текшер\тго алабы, кайсыл

тизме боюнча?

Ооба, контракттар, эсеп-фактуралар жана

зарыл болгон учурда башка документтер

ооба. 5 >ttылдалt кем эмес

Карларлан откорyлyп жаткан

операциялардын экономик€lлык
мацызын жана ачыктыгын
тастыктаган документтер таJIап

Щокументтерди жана маалыматтарды
эсепке аJIуу террористтик ишти

каржылоого жана кылмыштуу жол

менен шIынган кирешелерди
легалдаштырууга (адалдоого) каршы
аракеттенyy боюнча
процедуралардын курамдык белугу
болуп саналабы?

окументтерди сактоо
Террористтик ишти каржылоого жана

кылмыштуу жол менен аJIынган

кирешелерди легаJIдаштырууга
(адалдоого) каршы аракеттен\т
боюнча ички ченемдик документтер
банктын филиа,чларын камтыйбы ?

Банк террористтик ишти каржылоого
жана кылмыштуу жол менен а-пынган

кирешелерди легалдаштырууга
(ада,,lдоого) каршы apaкeTTeнyy

чаралары боюнча персона,tды

окутууну ишке ашырабы, канча

аралыкта? Сырттан уюмдар

Террористгик ишти каржьшоого жана

кылмыштуу жоJI менен аJIынган

кирешелерди легЕ}лдаштырууга
(адатlдоого) каршы apaкeTTeнyy

боюнча жyзого ашырылып жаткан

чараларга ички аудит тарабанына

б аалоо аткарылабы, канчq_qр9дцц4

ооба
Банктын филиалларынын тизмеси банктын

сайтында жайгаштырьшган, дареги

w$пч,k_е__r g шеtЬ anJ<,_k g

ооба, жоlЛыI{а кемиНле биР ирет. окутуу Банк

тарабынан оз аJIдынча откорyлот, ошондои

эле окутуу Финансы чалгыны Мамлекеттик
кызматынын жаI{а Кыргызстан банктар

Бирлигинин окутуу базасында жyзого

ашырыла,г

Ооба, жылына кеминде бир ирет
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31
Террористтик ишти каржылоого жана

кылмыштуу жол менен шIынган
кирешелерди легчrлдаштырууга
(адалдоого) каршы аракеттенyy
боюнча ыйгарым укуктуу кызматкер
туура,цуу мааJIым ат (аты-жону,

, факс, e-mail):

Комплаенс-контроль Башкармалыгыl{ ы lI

начальниги
Сагынов Алмаз .Щжум галбекович
Тел.: 0(312) З13173 (доб.2З26)
Compliance@keremetbank. k g

Банк Башкармалыгын

2022-жьlлдын 21-июлу

Бербаев Т.О.

4ъ


