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БАНК ЭСЕБИНИН БАШКЫ КЕЛИШИМИН ТУЗУУ УЧУН КООМДУК ОФЕРТА  

 

Бул оферта Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин 398 статьясынын 2 

болугунун негизинде коомдук болуп эсептелинет жана ЖАК «Банк Компаньондун» 

(мындан ары- Банк) ар кандай укуктуу- жана ишмердуу Адам ортосунда Банк эсебинин 

башкы келишимин (мындан ары- Келишим) тузуу учун болгон сунушу болуп 

эсептелинет, офертанын эрежелери томондо камтылган. 

Келишим Банк тараптан жооп берген Адамдан (мындан ары- Кардар) тийиштуу 

формадагы арызды алган учурдан тартып тузулгон болуп эсептелинет, ошондой эле 

Офертаны толугу менен кайра талашсыз акцепт этуу жана Кыргыз Республикасынын 

Граждандык кодексинин 402 статьясынын негизинде Келишимдин баардык шарттарын 

жана ЖАК «Банк Компаньон» банкынын тейлоо залдарындагы маалымат стендеринде 

жана/же банктын www.kompanion.kg сайтында (мындан ары- Банктын Сайты) 

жайгаштырылган толом карталарын чыгаруу жана тейлоо эрежелерин 

https://www.kompanion.kg/uploads/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%

D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0

%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D

0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf (мындан ары-Эреже) кабыл алуусу 

болуп саналат, Кардар тараптан Эсеп ачуу учун Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарынын талаптарына жана Банктын ички нормативдик актарына ылайык 

тийиштуу болгон документтерди алып келип беруу шарты менен. Келишимдин 3 

болумунун негизинде Мооноттуу аманат келишими, мооноттуу аманаттын суммасы 

мооноттуу аманаттын эсебине тушкондон учурдан тарта кучуно кирет.  

Бул Оферта оз кучун жоготкон убакытка чейин же болбосо жаны оферта 

чыгарылганга чейин кучундо болуп эсептелинет. 

1. КЕЛИШИМДИН ПРЕДМЕТИ 

1.1. Келишим аманатардын (депозит) эсептерин, Кардардын арызында коргозуолгон 

валютада ачуунун тартибин жана шарттарын аныктайт (мындан ары- Эсеп/Эсептер): 

талап боюнча толонуучу аманаттар, моонотуу аманаттар, башка кайтаруу шарттары 

менен ачылган аманат эсептери. 

1.2. Келишимдин алкагында  Банкта тиешелүү кызмат көрсөтүүлөр  каралса, Кардарга 

төмөндөгү кызматтар көрсөтүлөт: бир же бир нече эсеп ачуу жана тейлөө, төлөм 

карталарын чыгаруу жана тейлөө, аралыктагы банк жана төлөм кызматтары (аралыктагы 

банкинг) – интернет-банкинг, мобилдик банкинг, эсепти кредиттөө (овердрафт), банк 

аманаты (депозити) жана башка Кардар өз эсептерин башкаруу үчүн кызматтар. 

 

2. ТАЛАП БОЮНЧА ТӨЛӨНҮҮЧҮ АМАНАТ БОЮНЧА ЭСЕПТИ ТЕЙЛӨӨ 

2.1. Банк тараптан эсептер кардардын арызынын негизинде жана/же Кардардын озу 

тараптан Банктын аралыктан тейлоо «Интернет Банкинг»/ «Мобилдик Банкинг» 

информациялык системаларын (мындан ары- ИБ системасы) колдонуу аркылуу ачууга 

болот. 

2.2. Эсеп номери Кардарга ачылган кундон баштап кийинки жумушчу кунунон кеч 

эмес убактта байланыштын ар кандай жолдору менен маалымдалат.  

2.3. Кардар акча каражаттардын мыйзамдуу ээси экендигин жана анын Эсебине 

тушкон акча каражаттарынын булагы мыйзамдуу/легалдуу экендигин тастыктайт. 

2.4. Талап боюнча толонуучу аманаты боюнча Эсепке Кардардын жеке акча 

каражаттарынан тышкары айлык акысы, автордук калем акылар, пенсиялар, алименттер, 

социалдык жөлөк пулдар, башка банк эсебинен каражаттар, мураска байланыштуу 

төлөмдөр, Кардарга тиешелүү жеке мүлктү сатуудан түшкөн төлөм, акча которуулар 

жана башка түшүүлөр жана төлөмдөр, анын ичинде кредиттер боюнча төлөмдөр эсепке 

киргизиле берет. Талап боюнча толонуучу аманаты боюнча Эсептен Кардар жеке 

мүнөздөгү төлөмдөр, анын ичинде жеке максатта сатылып алынган товарлар 

http://www.kompanion.kg/
https://www.kompanion.kg/uploads/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://www.kompanion.kg/uploads/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://www.kompanion.kg/uploads/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://www.kompanion.kg/uploads/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
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(көрсөтүлгөн кызматтар), кредитти жабуу, коммуналдык төлөмдөр жана башка жеке 

мүнөздөгү окшош төлөмдөр ишке ашырылышы мүмкүн. 

2.5. Эгерде  бул өзүнчө келишимдер/макулдашуулар менен каралбаса, Кардардын 

талап боюнча төлөнүүчү аманаты боюнча Эсебиндеги акча каражаттарына Банк 

тарабынан пайыздар кошуп эсептелбейт жана төлөнүп берилбейт. 

2.6. Талап боюнча төлөнүүчү аманат боюнча Эсеби аркылуу кандай болбосун 

операциялар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык тузулгон 

Кардардын төлөм документтеринин негизинде кат турундогу тескемени алгандан кийин 

жана, Эсепте калган акча каражаттынын калдыгынын алкагында ишке ашырылат, эгерде 

башкасы Келишим же Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен каралбаса. 

Кардардын тескемеси электрондук байланыш жана/же ИБ системасын колдонуу жана/же 

«Компаньон» электрондук капчыгын пайдалануу аркылуу берилиши мүмкүн. Төлөм 

документтери Кардарларды тейлөө үчүн Банк белгилеген убакыттын аралыгында, 

Операциялык убакытта (мындан ары – Операциялык убакыт) аткарууга кабыл алынат, 

анын ичинде эсептешүүлөр Операциялык убакытта документтерди тапшырган күнү  

жургузулот. Операциялык убакыт өткөндөн кийин келип түшкөн документтер Банк 

тарабынан кийинки жумушчу күнү аткарылат. 

2.7. Эгерде Кардар Банкка өз Эсебиндеги калдыктан көптүк кылган суммадагы бир 

нече операцияларды аткарууну тапшырса, Банк операцияларды Эсептеги калдыктын 

алкагында жана/же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык өз ыктыяры менен 

аткарат. 

2.8. Эсеп боюнча бардык төлөмдөр жана операциялар Эсептин валютасы боюнча 

жүргүзүлөт. 

2.9. Кардардын пайдасына келип түшкөн чет элдик валюта түрүндөгү акча 

каражаттарын эсепке киргизүү Банк тарабынан  тиешелүү банк-корреспонденттин Эсеби 

боюнча көчүрмөнү алган кундон кийинки иш күнунон кечиктирилбей ишке ашырылат. 

2.10. Мооноттуу аманаттын шарттары озунчо Келишим аркылуу жонго салынат, эгерде 

мооноттуу аманат аралыктуу жолу менен ачылса (ИБ системасы аркылуу) – 

Келишимдин 3 болугу. Мооноттуу аманаттын пайыздарын толоо жана мооноттуу 

аманатты кайтаруу Кардардын Талап боюнча толонуучу аманат боюнча эсебине которуу 

аркылуу жургузулот, эгерде башкасы мооноттуу аманаттын Келишиминде 

белгинленбесе. 

2.11. Аманат шарттарын башка шарттарда кайтаруу озунчо келишим аркылуу жонго 

салынат. 

 

3. АРАЛЫКТУУ ЖОЛУ МЕНЕН АЧЫЛГАН МООНОТТУУ АМАНАТ  

3.1. Банктын кардарынын оз колу менен коюлган Келишими ошондой эле банк эсебинин 

Башкы келишими боюнча, ИБ системасын колдонуучусу болгон Кардар аралыктуу жол 

менен мооноттуу аманат ача алат, анын шарттары ушул болумдо камтылган шарттар 

боюнча. 

3.2. ИБ системасын колдонуу аркылуу ачылган мооноттуу аманат Келишими, 

электрондук документ турундо тузулгон, электрондук кол тамга менен кол коюлган 

болуп эсептелинет. 

3.3. Мооноттуу аманат эки продуктунун бири болушу мумкун: «Мооноттуу» же 

«Топтолуучу». 

3.4. Мооноттуу аманаттын сунушталган жалпы шарттары «Мооноттуу» 

https://www.kompanion.kg/ru/retail/deposit/vklad-srochnyy жана «Топтолуучу» 

https://www.kompanion.kg/ru/retail/deposit/vklad-nakopitelnyy Банктын Сайтынын 

тиешелуу болумдорундо коргозулгон. 

3.5. Мооноттуу аманттын жеке шарттары (аманаттын туру, суммасы, валютасы, мооноту 

жана номиналдык пайыздын ченеми) Кардар тараптан сунушталган жалпы шарттардын 

ичинен ИБ системасынын тиешелуу баракчаларында тандалат, жана кийин мооноттуу 

https://www.kompanion.kg/ru/retail/deposit/vklad-srochnyy
https://www.kompanion.kg/ru/retail/deposit/vklad-nakopitelnyy
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аманат Келишиминин ажырашкыс болугу болуп эсептелинген депозит боюнча 

Маалыматта корсотулот. 

3.6. Мооноттуу аманат дем алыш/майрам кундорундо ачкан учурларда кийинки жумуш 

куну кабыл алынган болуп эсептелинет. 

3.7. Мооноттуу аманаттын суммасына болгон пайыздар анын Банкка тушкон кундон 

тартып аны Кардарга кайтаруу куну келгенге чейин же башка негиздер боюнча аны 

эсептен жоюууга чейин эсептелет.   

3.8. Жылдын базасын эсептоодо жылына болгон кундун чыныгы саны эске алынат. 

3.9. Эгерде мооноттуу аманаттын жана/же пайыздардын кайтаруу куну, дем алыш же 

майрам кундоруно туура келсе, толом кийинки жумуш куну жургузулот. 

3.10. Мооноттуу аманаттын кайтаруу куну жана аны талап кылынбаган учуру келсе 

мооноттуу аманат Келишими токтотулат, мооноттуу аманатка болсо Банктын 

колдонуудагы тарифтеринин негизинде талап боюнча толонуучу аманаттын 

жайгаштыруу шарттары колдонулат. Банк мооноттуу аманаттын суммасын жана 

эсептелген пайыздарды талап боюнча толонуучу аманат боюнча эсебине которот жана 

мооноттуу аманаттын эсебин жабат. 

3.11. Кардардын демилгеси боюнча мооноттуу аманаттын Келишими моонотунон мурун 

бузулса мооноттуу аманат боюнча эсептелинген пайыздардын жалпы суммасы кайрадан 

мооноттуу аманаттын тушкон кунунон тартып мооноттуу аманатты кайра кайтаруу 

кунуно чейин томонку пайыздар боюнча эсептелинет:  

- мооноттуу аманаттын тушкон кунунон тартып 12 (он эки) ай отконго чейин 0% (ноль 

пайыз) барабар пайыз колдонулат; 

- мооноттуу аманаттын тушкон кунунон тартып 12 (он эки) ай откондон кийин, кийинки 

пайыздар колдонулат (бирок бузууда талап боюнча толонуучу аманаттын колдонуудагы 

пайызынан томон эмес): 1) мооноттуу аманаттын «Мооноттуу» туру учун – депозит 

боюнча Маалыматында корсотулгон пайыздан 30 % (отуз пайыз) ченеминде; 2) 

мооноттуу аманаттын «Топтолуучу» туру учун – жылдык 3% (уч пайыз) пайыз 

ченеминде.  

Эгерде ушул пункттун негизинде пайыздык ченемди кайра саноо учурунда баштапкы 

жана жаны пайыздык ченемдердин ортосундагы айырмачылык Банк тарабынан 

мооноттуу аманаттын негизги суммасынан кармалып калууга тийиш. 

3.12. Эгерде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык 

мооноттуу аманат Келишими боюнча алынган пайыздардын суммасынан салык кармоо 

каралса, Банк салыкты толонуучу пайыздардын суммасынан кармап калат. 

3.13. Мооноттуу аманат Келишиминин бул болумдо каралбаган башка шарттары, 

Келишимдин колдонууга мумкун болгон болугундо жонго салынат.  

 

4. ОПЛАТА БАНКОВСКИХ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Кардар Банктын кызматтарын, эгерде бул Келишимге кошумча макулдашуу менен 

башка шарттар каралбаса, Банктын колдонуудагы тарифтерине ылайык толонот. 

Тарифтер операциялык залдардагы маалыматтык стенддерде жана Банктын сайтында 

жайгаштырылат. Кардардын Эсеп боюнча тескоосун аткарууда пайда болгон Банктын 

жана/же учунчу тараптын баардык чыгымдары, Кардардын эсебинен толтурулат.  

4.2. Келишим боюнча Банктын кызматтарын төлөө Кардардын кайсы болбосун 

Эсебиндеги акча каражаттарын акцептсиз эсептен чыгаруу жолу менен ишке ашырылат.  

Банк Кардардын операцияларын өткөргөн кызматты төлөө үчүн Банк тиешелүү 

валютаны сатып алган курс боюнча конвертация жасоо менен, Кардардын кайсы 

болбосун Эсебиндеги акча каражаттарын пайдаланууга укуктуу. Кардар аткарылган 

кызматтар учун толонуучу комиссияларды биричилерден болуп озунун Эсебинен 

акцептсиз алууга корсотмо берет. 

 

5. КАРДАРДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ 
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5.1. Кардар милдеттенет: 

5.1.1. Эсепти ачуу жана ал аркылуу операцияларды жүргүзүү үчүн  Банкка Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарында жана Банктын локалдуу ченемдик актыларында каралган 

документтердин топтомун  берүүгө 

5.1.2. Банктын суроо талабы боюнча Кардардын ишмердигине тиешелүү жана Кыргыз 

Республикасынын террористтик ишмердикти финансылоого каршы аракеттенүү жана кылмыш жолу 

менен табылган кирешелерди мыйзамдаштыруу (изин жашыруу) маселелерин жөнгө салуучу  

мыйзамдарынын талаптарына ылайык жүргүзүп жаткан банк операцияларына тиешелүү талап 

кылынган маалыматтарды жана документтерди 3 (үч) жумушчу күндө берүүгө 

5.1.3. Кардардын жана (же) бенефициардык ээсинин анкетасында көрсөтүлгөн маалыматтар 

жаңыланганда же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында корсотулгон башка учурларда, 

маалыматты жана документтердин көчүрмөлөрүн токтоосуз көрсөтүүгө. 

5.1.4. Банк көрсөткөн кызматтарды кандайдыр бир мыйзамсыз максаттарга пайдаланбоого, ошондой 

эле кылмыш жолу менен табылган кирешелерди мыйзамдаштырууга (изин жашыруу) жана 

террористтик ишмердикти финансылоого багытталган эч кандай кыймыл аракеттерди 

(операцияларды) жургузбоого. 

5.1.5. Эсеп боюнча жаңылыш жүргүзүлгөн операциялар тууралуу аны көргөн жана/же Банк 

билдирген күндүн эртесинен кечиктирбей маалымдап жана жаңылышып эсепке алынган акча 

каражаттарын кайра кайтарып берүүгө 

5.1.6. Бардык өзгөрүүлөр, анын ичинде даректин, телефондордун жана факстын ж.б. номерлеринин 

өзгөргөндүгү тууралуу Банкка 1 (бир) жумушчу күндөн кечиктирбей кат түрүндө билдирүүгө. 

Антпесе Кардардын белгилүү болгон акыркы дарегине Банк тарабынан жөнөтүлгөн бардык 

корреспонденциялар Кардар тарабынан тиешелүү тартипте кабыл алынган катары эсептелет  

5.2. Кардардын укуктары: 

5.2.1. Өз Эсебиндеги акча каражаттарын тескөөгө. 

5.2.2. Акча каражаттарынын кыймылы жана Эсептеги калдыктар тууралуу көчүрмөлөрдү алууга 

5.2.3. Банкка кат жузундо Эсеп/баардык Эсептерди жабуу жонундо арыз беруу аркылуу 

Келишимди бир тараптуу бузууга. 

 

6. БАНКТЫН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ 

6.1. Банк томондогулорго милдеттенет: 

6.1.1. Кардардын Эсеби аркылуу операцияларды жүргүзүү боюнча тескемелерин аткарууга, 

Кардардын Эсебине, валютада ачылган Эсебине келип түшкөн акча каражаттарын кабыл алууга жана 

эсепке киргизүүгө. 

6.1.2. Тейлоо залдардагы маалыматтык стенддерге жана Банктын сайтына жайгаштыруу аркылуу 

Банктын бардык Эрежелери жана Тарифтери жеткиликтүү болушун камсыз кылууга 

6.2. Банктын укуктары: 

6.2.1. Террористтик ишмердикти финансылоого жана кылмыш жолу менен табылган кирешелерди 

мыйзамдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү максатында жана Эсеп аркылуу 

жүргүзүлгөн операциялардын, анын ичинде ишке ашырылган операциялардын мыйзамдуулугун, 

экономикалык максатта экендигин ырастаган кошумча документтерди жана маалыматтарды берүүнү 

талап кылууга. Кардар талап кылынган документтерди берүүдөн баш тарткан учурда Эсеп аркылуу 

кайсы болбосун операцияларды жүргүзүүдөн баш тартуу укугун Банк өзүндө калтырат 

6.2.2. Кардарды акыркы белгилүү дареги боюнча сөзсүз түрдө маалымдап жана/же Эсепти жапканга 

чейин календарлык бир айдын аралыгында телефондук/электрондук каражаттар аркылуу мобилдик 

номерине/электрондук почтасына маалымат берип, бул Келишимди бир тараптуу бузууга акылуу, 

эгерде: 1) Кардарды идентификациялоо жана верификациялоо боюнча талаптарды аткаруу жана Эсеп 

аркылуу операцияларды жүргүзүү үчүн бенефицардык менчик ээсин аныктоо, кардарды толук 

кандуу текшеруудо башка чараларды колдонуу үчүн тиешелүү документтер кардар тарабынан 

берилбесе, ошондой эле Эсеп аркылуу операцияларды жургузуу учун, жургузулуп жаткан 

операциянын экономикалык максаттуулугун тастыктаган жана кардардын чыныгы экономикалык 

ишмердуулугун аныктан тиешелуу документтер берилбесе; 2) анык эмес документтер берилсе; 3) 
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Кардарга карата террористтик жана экстремисттик ишмердикке же жалпы  кыргындоо куралдарын 

таратууга катышкандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын ченемдерине 

ылайык алынган маалыматтар бар болсо; 4) Кардар Банк тарабынан көрсөтүлгөн кызматтарды 

Тарифтерге ылайык төлөбөсө; 5) 12 (он эки) календардык ай бою Эсепте акча каражаттары 

жок/кыймылсыз болсо; 6) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында корсотулгон башка учурларда. 

6.2.3. Аманаттарды беруу шарттары киргизилгенден белгилуу бир убакыт откондон кийин же 

келишимде корсотулгон кырдаалдар пайда болуусу себептуу аманттардын пайыздык ченеминин 

олчомун азайтуу учурларындан башка бул Келишимге бир тараптуу тартипте Кардардын макулдугу 

жок өзгөртүүлөрдү киргизүүгө 

6.2.4. Болжолдонгон өзгөртүү датасына 10 (он) жумушчу күн калганга чейин Кардарды акыркы 

белгилүү дарегине кат жүзүндө, телефондук/электрондук каражаттар аркылуу мобилдик 

номерине/электрондук почтасына маалымдап, Эсептин номерин өзгөртүүгө. Эсепти өзгөрткөндөн 

кийин бардык акча каражаттары жаңы Эсепке өткөрүлүп, кийинки операциялар жаңы Эсеп аркылуу 

жүргүзүлөт 

6.2.5. Тейлоо залдарындагы маалыматтык стенддерге жана Банктын сайтына жайгаштыруу жолу 

менен бул өзгөртүүлөр жана толуктоолор күчүнө кирчү датадан 10 (он) жумушчу күн мурда 

маалымдап, бул Келишимде көрсөтүлгөн Банктын Эрежелерин бир тараптуу өзгөртүүгө жана/же 

толуктоого 

6.2.6. Кардардын Эсеби аркылуу операцияларды жургузуудо озунун тандоосу менен 

башка банктарды жана/же финансы-насыялык уюмдарды, жана/же толом уюмдарын, 

жана/же толом системасынын операторлорун тартууга. 

6.2.7. Келищимде жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында корсотулгон 

учурларда жана тартипте, ошондой эле Кардардын Банктагы карызын толоодо, Банк 

менен Кардардын ортосунда ар кандай укуктук мамилелеринден келип чыккан, Банк 

тараптан Кардардын Эсебине акча каражаттарын ката же тушундуруусуз киргизилген 

учурларда Кардардын Банктагы баардык Эсептеринен акча каражаттарын акцептсиз 

чыгарууга. Карыздын валютасынын Эсеп валютасынан айырмаланган учурда 

конвертация жургузуудо Банк тараптан бекитилген валюта курсу колдонулат.  

6.2.8. Кардардын Эсебине акча каражаттарын киргизууго негиз болгон толом 

документтери толук эмес, бурмаланган, так эмес же талаш маалыматтарды камтыса же 

ушундай документтер жок болгон учурларда, документтерди алганга чейин Кардардын 

Эсебине сумманы киргизууну кармап турууга. Банк текшерууго тийиштуу болгон 

документте маалымат жок же ката болгон учурда, жонотуучуго акчаны кайтарып 

берууго укуктуу.  

 

7. БАШКА ШАРТТАРЫ 

7.1. Кардар (эгерде анын түпкү пайда табуучусу АКШнын резиденти болсо)  Банк  тарабынан «Чет 

элдик эсептерге  салык салуу жөнүндө (FATCA)» Мыйзамга ылайык маалымат берүүсүнө 

макулдугун берет. 

7.2. Аманат  Кыргыз Республикасынын «Банк аманаттарын (депозиттерин) коргоо жөнүндө» 

Мыйзамына ылайык  корголгон. 

7.3. Келишим белгисиз моонотко тузулот, Банк тараптан Кардардын корсотулгон 

формада арызын (акцептин) алган учурдан тарта кучуно кирет, анын ичинде электрондук 

кол тамгасын колдонуу менен, жана Кардардын тиешелуу арызынын негизинде, же 

Келишимдин 6.2.2. пунктунда корсотулгон учурларда, же Кыргыз Республикасынын 

Мыйзамдарына ылайык бузууга болот.  

7.4. Келишимди тузуу жайы Банктын/Банктын тиешелуу болуму жайгашкан жери 

болуп эсептелет. 

7.5. Мооноттуу аманат Келишими мооноттуу аманат акча каражатынын мооноттуу 

аманат Эсебине тушкон учурдан тарта тузулгон болуп эсептелет жана мооноттуу 

аманатты кайтарууга чейин жарактуу болот. Мооноттуу аманат Келишими боюнча 

автоматикалык узартуу каралган эмес. Мооноттуу аманат Келишими кат турундо 
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тузулот, анын ичинде электрондук кол тамга менен кол коюлган электрондук документ 

формасында да тузулот. 

7.6. Логин, пароль, код жана башка идентификаторлорду колдонуу жонокой 

электрондук колтамганы колдонуу менен таанылат. Жонокой электрондук колтамга 

жеке колтамганын аналогу болуп таанылат. Кардардын жонокой электрондук 

колтамганы колдонуусу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жеке 

колтамганы койгондогу юридикалык натыйжаларды жаратат. Офертаны акцепт этуу, 

Кардар менен жонокой электрондук колтамганы колдонуу аркылуу Келишимди жана 

мооноттуу аманат Келишимин тузгонго барабар, жана кат турундо жургузулгон бутумго 

тенелет, жана ошол эле кагаз жузундо болгон Кардардын жеке колу коюлган 

акцепт/келишимдей юридикалык кучко ээ болот. 

7.7. Эгерде кечигигүү банк-корреспонденттин күнөөсү боюнча жана/же жаңылыш 

реквизитти көрсөткөн Кардардын күнөөсү боюнча орун алса, Банк жоопкерчиликтен 

бошотулат. 

7.8. Табигый кырсыктар, массалык башаламандыктар, эпидемиялар ж.б. сыяктуу каршы 

тура алгыс күчтөрдүн (форс-мажор) жагдайлары аракеттенген мезгилде Тараптар 

жоопкерчиликтен бошотулат. Форс-мажор жагдайларына шилтеме жасаган Тарап 

экинчи Тарапка ырастоочу документти көрсөтүү менен, мындай жагдайлар 

башталгандан тартып 10 (он) жумушчу күндөн кеч эмес мөөнөттө кат жүзүндө 

билдирүүгө милдеттүү. 

7.9. Суйлошуу аркылуу жонго салынбаган ар кандай талаш тартыштар жана 

келишпестиктер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык сот тартибинде 

чечилет. 

7.10. Условия, не предусмотренные в Договоре, регулируются в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики и обычаями делового оборота. 

7.11. Келишимде корсотулбогон шарттар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына 

ылайык жана ишкердик жугуртуу салты менен жонго салынат. 

 

8. БАНКТЫН РЕКВИЗИТТЕРИ 

ЖАК «Банк Компаньон» 

Адрес: 720044, Бишкек ш., Шота Руставели к., 62 

ИНН: 01210200410119, ОКПО: 23672096, БИК: 113001, КРУБ корреспонденттик эсеби 

№ 1013810003780106 

 


