БАНКТЫК ЭСЕПТИ АЧУУ ЖАНА АЛЫП ЖҮРҮҮ
ТУУРАЛУУ КЕЛИШИМ (улуттук жана чет өлкө
валютасында жеке адамдар үчүн) №____
Бишкек шаары

20___-жылдын “__”__________

«Банк»:
_____________________ негизинде аракет кылган, Филиалдын директору
___________________аркылуу “Керемет Банк” ААКсы, биринчи тарабынан жана,
«Кардар»: _________________, паспорт № ___, берилген күнү _____-жылдын_ _______,
экинчи тарабынан, биргелешип “Тараптар” деп аталуу менен төмөкүлөр тууралуу ушул
Келишимди түзүштү:
1. Келишимдин предмети
1.1. Ушул Келишимдин предметинен
(мындан ары – Банктык эсептер эрежеси)
болуп, Тараптар ортосунда Кардардын
жана “Керемет Банк” ААКсынын банктын
улуттук валютадагы жана чет өлкө
төлөм карттарын алуу жана пайдалануу
валютасындагы банктык эсебин (-терин) ачуу
Эрежеси (мындан ары – Төлөм карттар
жана алып жүрүү боюнча мамилелерин
эрежеси) (мындан ары биргелешип –
белгилөө саналат. Банктык эсепти (-терди)
Эрежелер деп аталган) ушул келишимдин
ачуу (мындан ары – банктык эсеп) Кардардын
ажырагыс бөлүгү болуп саналат.
арызынын негизинде, белгиленген валютада
1.3. Ушул
Келишимдин
алкагында
Банк тарабынан жүзөгө ашырылат.
Карадрга эсептешүү-кассалык операциялар
1.2. Банк Башкармалыгынын токтому
жана
Эрежелер
тарабынан
каралган
менен бекитилген жана Интернет түйүнүндө
шарттарда, банктык төлөм карттарды
Банктын www.rib.kg сайтында жарыяланган
чыгаруу жана тейлөө боюнча кызматтар
“Керемет
Банк”
ААКсында
банктык
сунуш кылынат.
эсептерди ачуу жана алып жүрүү Эрежеси
2. Тараптардын укуктары жана милдеттери
2.1. Банк төмөнкүлөргө милдеттенет:
2.1.7. Банктык операцияларды жүргүзүү
2.1.1. Карадарды, Кыргыз Республикасынын
учурунда, банктык эсеп боюнча тескөөчүнүн
мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын
тапшырмадагы/тескемедеги кол тамгасын
Улуттук банкынын (мындан ары – Улуттук
кол тамгалар үлгүсү камтылган банкттык
банк) ченемдик укуктук актыларына.
карточкасындагы кол тамгалар менен
Эрежелерге жана ушул Келишимге ылайык
текшерүү
жолу
аркылуу
Кардарды
тейлөөгө алууга.
индентификациялоону жүзөгө ашырууга.
2.1.2. Кардардын пайдасына келип түшкөн
2.2. Банк төмөнкүлөргө укуктуу:
акча каражаттарын кабыл алууга.
2.2.1. Алардын негизинде опрерация жүзөгө
2.1.3. Кардардын банктык эсеп боюнча
ашырылып жаткан Кардардын ишкердигине
тескемесин аткаруу, анын ичинде Кардардын
тиешелүү кайсыл болбосун маалыматты жана
банктык эсебинен жана/же банктык эсебине
документтерди
(контракттардын,
акча каражттарын чегерүү же эсептен алып
келишимдердин, макулдашуулардын жана
салуу боюнча операцияларды жүзөгө
башкалардын түп нускасын, же алардын
ашырууга.
тиешелүү нукта тастыкталган көчүрмөлөрүн)
2.1.4. Кардардын банктын эсептеги акча
талап кылууга.
каражатынын сакталуу туруусун камсыз
2.2.2. Кыргыз
Республикасынын
кылууга.
мыйзамдарында
каралган
учурларда
2.1.5. Кыргыз
Республикасынын
Кардардын операциясын/акча каражатын
колдонуудагы
мыйзамдарына
ылайык,
өткөрүүнү бир тараптуу негизде токтотуп
банктык эсеп, банктык эсеп боюнча
турууга/тоңдуруп турууга.
операциялардын жана Кардар тууралуу
2.2.3. Банктык эсепти жабуу мерчемделип
маалыматтардын купуялуулугун камсыз
жатканга чейинки бир календардык ай
кылууга.
аралыгында Кардарга алдын-ала билдирүү
2.1.6. Кардарга,
банктык
операциялар
шарты менен Эрежеде каралган учурларда
өткөрүлгөндөн же Кардар талап кылгандан
Келишимди бир тараптуу негизде жокко
тартып
5
(беш)
жумуш
күнүнөн
чыгарууга.
кечиктирбестен, банктык эсеп боюнча
2.3. Кардар төмөнкүлөргө милдеттенет:
көчүрмөлөрдү
жана
операциялардын
2.3.1. Банктык эсепке акча каражаты
аткарылышына
жараша
ага
карата
жаңылыштык менен чегерилген учурлар,
тиркемелерди берүүгө.
туура
эмес
аткарылган
операциялар
тууралуу Банкка билдирүүгө. Кардардын
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банктык
эсебинде
Банк
тарабынан
жаңылыштык менен чегерилген сумма
жетишсиз болгон болгон учурда, Банктан
билдирме алган учурдан тартып 3 (үч)
банктык
күндөн
кечиктирбестен
жаңылыштык менен чегирилип калган акча
каражаттарын кайтарып берүүгө.
2.3.2. Банктык
эсепти
Кардардын
коммерциялык жана башка ишкердиктерин
аткаруу
менен
байланыштуу
болгон
максаттарга эсептешүү үчүн колдонбогонго.
2.3.3. Банктык эсеп боюнча, анын ичинде
төлөм
карттарынын
жардамы
менен
операцияларды, терроризмди каржылоого
жана кылмыштуу жол менен алынган
кирешелерди легализациялоого (актоого)
каршы
аракеттенүү
боюнча
мыйзам
талаптарына жана Эрежелерге ылайык
жүзөгө ашырууга.

2.3.4. Банк тарабынан белгиленген мөөнөт
ичинде өткөрүлгөн операциялар боюнча Банк
талап кылган документтерди сунуштоого.
2.3.5. Кардардын жана (же) бенефициардык
ээлик
кылуучунун
анкеталарында
белгиленген маалыматтар жаңыртылган
учурда, маалыматты жана документтердин
көчүрсмөсүн токтоосуз берүүгө.
2.4. Кардар төмөнкүлөргө укуктуу:
2.4.1. Банктык эсепти жүргүзүү боюнча
Банкка
тапшырма
берүүгө,
төлөм
документтеринин жүргүзүлүшү боюнча
Банкка сурам жөнөтүүгө, көчүрмөлөрдүн
жана
аларга
карата
тиркемелердин
көчүрмөлөрүн сураганга.
2.4.2. Кардардын
Банкка
берген
тапшырмасы алгылыксыз аткарылгандыгы
тууралуу Банкка берилгенден кийинки 5
(беш) жумуш күнү ичинде Банкка
дооматтарын билдирүүгө.

3. Талаштарды жөнгө салуу тартиптери
3.1. Ушул
Келишимдин
шарттарын
3.2. Тараптардын сүйлөшүүлөр жолу
аткаруу учурунда келип чыгышы мүмкүн
менен жөнгө салууга мүмкүн болбогон
болгон
талаштар
жана
пикир
кайсыл болбосун талаштарды жана пикир
келишпестиктерди Тараптар сүйлөшүүлөр
келишпестиктери, Кыргыз Республикасынын
жолу менен жөнгө салууга аракет кылышат.
мыйзам талаптарына ылайык сот органдары
тарабынан чечилет.
4. Башка шарттар
4.1. Кардардын банктык эсебинде турган
4.3. Келишим орус (кыргыз) тилинде,
акча каражаттарына пайыздар Банктын
бирдей юридикалык күчкө ээ болгон, эки
Тарифтери тарабынан белгиленген учурларда
окшош нускада түзүлгөн.
жана чендерде чегерилет жана төлөнүп
4.4.
Ушул келишимде каралбаган бардык
берилет.
башка нерсесинде Тараптар Эрежелер жана
4.2. Ушул Келишим белгисиз мөөнөткө
Кыргыз Республикасынын колдонуудагы
түзүлгөн жана келишилген учурдан тартып
мыйзамдарын жетекчиликке алышат.
күчүнө кирет. Ушул Келишимдин шарттары
Кардар тарабынан Банкта ачылган бардык
банктык эсептерге таркатылат.
Банк:

5. Тараптардын даректери жана реквизиттери
Кардар:

«Керемет Банк» ААКсы
_____________________ филиалы

Аты-жөнү

Дареги:
ИНН:

Катталган дареги:
ИНН:

___________________________________

________________________________

/аты-жөнү/
___________________________________
/кол-тамгасы/

/аты-жөнү/
________________________________
/кол-тамгасы/

М.О.
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Ушул аркылуу, “Керемет Банк” ААКсында банктык эсептерди ачуу жана алып жүрүү
Эрежеси жана “Керемет Банк” ААКсынын банктын төлөм карттарын алуу жана
пайдалануу Эрежеси менен таанышкандыгымды тастыктайм.
Кардардын кол тамгасы ____________________ Дата: 20___-жылдын «____» __________
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