
ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАР ЖАНА   

ЖЕКЕ  ИШКЕРЛЕР ҮЧҮН «ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ» КЫЗМАТЫН ТУТАШТЫРУУ 

КЕЛИШИМИ- АЙКЫН ОФЕРТА  

 

«Компаньон Банкы» ЖАК (мындан ары – Банк) https://www.kompanion.kg 

Интернет сайтында жайгаштырылган бул документ ачык оферта болуп эсептелет, 

башкача айтканда Банктын «Интернет-Банкинг» кызматын туташтыруу үчүн сунушу 

– банк эсеби келишимин түзгөн юридикалык жактар жана жеке ишкерлер (мындан 

ары- Кардар) үчүн айкын оферта.  

Банк өз ыктыяры боюнча офертанын шарттарын өзгөртүүгө же чакыртып 

алууга укуктуу. Эгер офертанын шарттары өзгөртүлсө, жана өзгөртүүлөрдүн 

мөөнөтү Банк тарабынан башка түрдө көрсөтүлбөсө, өзгөртүүлөр Интернетте 

https://www.kompanion.kg дарегинде жайгаштырылгандан тартып күчүнө кирет.  

           Юридикалык жактар жана жеке ишкерлер үчүн «Интернет-Банкинг» 

кызматын туташтыруу үчүн Келишими – Банк жана Кардар ортосунда айкын оферта 

(мындан ары – Келишим) Кардардын Банктын офертасын акцептелген убактан 

баштап түзүлгөн болуп эсептелет.  

Оферта акцепти, башкача айтканда, Кардардын Келишимди түзүү үчүн 

макулдугу болуп Кардардын Банктын формасында «Интернет-Банкинг» системасын 

туташтыруу үчүн тиешелүү түрдө толтуруп кол коюлган өтүнүч каты эсептелет.       

Бул ачык оферта Келишим түзүү үчүн сунуш болуп эсептелет. Бул офертанын 

акцепти менен түзүлгөн Келишим Кыргыз Республикасынын жарандык мыйзамы 

менен жол-жоболоштурулат.  

 

1. КЕЛИШИМДЕ КОЛДОНУЛГАН ТЕРМИНДЕР ЖАНА АНЫКТАМАЛАР 

 Интернет-Банкинг - Кардар тарабынан Банк эсебинин келишими боюнча 

Банкта ачылган  өзүнүн банк эсебин/эсептерин  аралыктан башкаруусу.    

«Интернет-банкинг» тутумун колдонуу  Интернет тармагынын жалпы 

жеткиликтүү каналдары аркылуу ишке ашырылат..  

 OTP-ТОKЕN (мындан ары текст боюнча  – otp-token) - бул атайын орнотмо, ал 

ар бир кийинки келген учурда «Интернет-Банкинг» тутумуна жетки сыр сөзүн 

генерациялайт   (one-time password-ОТР), о.э. Кардарды идентификациялоону 

жана   аутентификациялоону  камсыз кылат.  

 Электрондук  төлөм  документи ( мындын ары текст боюнча- ЭТД)  - Банкка 

электрондук ыкма менен берилген, тиешелүү идентификациялык маалыматтар 

менен түзүлгөн жана тастыкталган, банкта ачылган банк эсеби боюнча 

операцияларды жүргүзүү туурасында Кардардын аралыктан башкаруусу.   

 

2. КЕЛИШИМДИН ПРЕДМЕТИ 

 

2.1. Банк Интернет тармагына жана  тиешелүү зарыл техникалык жабдууларга 

жеткиси бар Кардарга, анын негизинде эсеп/эсептер ачылган бул келишимде 

(мындан ары- Банк эсебинин келишими) каралган шарттарда, "Интернет-

Банкинг"  тутуму аркылуу Кардардын эсеби/эсептери боюнча банк 

операцияларды ишке ашыруу боюнча кызматтарды көргөзөт.  
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2.2. Кардар, бул Келишимде жана Банк эсебинин келишиминде каралган 

шарттарда операция жүргүзүлгөн  учурда колдонулуп жаткан Банктын 

тарифтерине ылайык,  көргөзүлгөн кызматтарды төлөйт. 

 

3. КАРДАРДЫ ТЕЙЛӨӨНҮН ТАРТИБИ ЖАНА ШАРТТАРЫ 

 

3.1. Кардардын "Интернет-Банкинг" тутумуна туташуусу Банктын формасы боюнча 

"Интернет-Банкинг" тутумуна туташтырууга жазуу жүзүндө берилген 

арызынын негизинде жүргүзүлөт, анда "Интернет-Банкинг" тутуму аркылуу 

тейлөөгө туташтырылган Кардардын эсеби/эсептери, ролдору боюнча 

бөлүштүрүү менен Кардардын жооптуу кызматкерлеринин тизмеси (аткаруучу,  

верификатор,  текшерүүчү  жана авторлоштуруучу), аталган адамдардын 

ыйгарымдарын тастыктаган документтер, о.э. Банктын кароосу боюнча  

алардын өздүгүн жана башка маалыматтарды тастыктаган документтер 

көргөзүлөт.  

3.2. Бул Келишимдин алкагында "Интернет-Банкинг" тутумунун тиешелүү кызматы 

болгон учурда, Кардарга бул келишимдин "№1 Тиркемесинде) көргөзүлгөн 

кызматтар көөргөзүлөт. Кардарга "Интернет-Банкинг" тутумунун  бир жана/же  

бардык кызмсаттарын көргөзүү/токтото туруу/тотктотуу үчүн негиз болуп, 

Банктын формасы боюнча "Интернет-Банкинг" тутумунун кызматына 

кошулууга тиешелүү арыз саналат. 

3.3. "Интернет-Банкинг" тутумунда тейлөө Кардарга Интернет тармагы аркылуу 

Кардардын жеке компьютери же башка орнотмолору аркылуу алыстан 

жүргүзүлөт.  "Интернет-Банкинг" тутуму аркылуу эсепке/эсептерге кирүү үчүн 

Кардардын ар бир жооптуу кызматкери Банктан,  төмөнкү идентификациялык 

маалыматтарды камтыган конверт алат: «колдонуучунун аты», «сыр сөз», 

«ПИН-код».  

3.4. Кардар бул Келишимди түзгөндөн кийин "Интернет-Банкинг" тутумунда 

тейленүүгө , Банктан "Интернет -Банкинг" тутумуна кирүү алуу үчүн 

идентификациялык маалыматтарды алууга:  «колдонуучунун аты», «сыр сөз», 

«ПИН-код», жана бул Келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп саналган  бул 

Келишимге (№2 Тиркеме) аралык банкингин (Интернет-Банкингди) колдонуу 

эрежелери менен таанышууга укук алат.  

3.5. Тараптар, "Интернет-Банкинг" тутумуна кирүү үчүн, Келишимдин алкагында, 

идентификациялык  маалыматтар Кардардын электрондук санарип кол 

тамгасы болуп саналаарын мойнуна алышат, ал Кыргыз Республикасынын 

(мындан ары текст боюнча -КР) мыйзамдары менен жөнгө салынат. Бул 

Келишимдин Тараптары дагы, "Интернет-Банкинг" тутумуна кирүү үчүн 

идентификациялык маалыматтар ыйгарымдуу адамдардын өз колу менен, кол 

тамгалардын үлгүлөр карточкасында жана Кардардын мөөрүнүн оттискинде 

кол койгонуна барабар экендигин мойнуна алышат. 

3.6. "Интернет-Банкинг" тутумуна акча которууларын жана/же конверсиялык 

операцияларды жүргүзүү  мүмкүнчүлүгү менен туташууга арыз берүү учурда, 

Кардар  otp-token жүргүзүшү керек. 

3.7. "Автордоштуруу" ролундагы кызматкер  otp-token алышы керек, бул бул 



Келишимге (№3 Тиркеме) кабыл алуу-берүү актысы боюнча жүргүзүлүп 

жаткан бардык операцияларды тастыктоо үчүн зарыл. 

3.8. Жооптуу кызматкерге Кардардын  otp-token берген учурдан баштап,  

тиешелүү ОТР менен тастыкталган жана "Интернет-Банкинг" тутуму боюнча 

алынган бардык ЭТД, Кардар тарабынан тиешелүү түрдө жиберилди деп 

эсептелет жана Банк тарабынан бул Келишимдин шарттарына ылайык, 

аткарууга жатат.  

3.9. Тараптар, Кардардын ОТР колдонуу менен "Интернет-Банкинг" тутуму боюнча  

операцияларды жүргүзгөндүгү туурасында  бардык ЭТД, Келишимге ылайык 

эсеп/эсептерди башкарууга ыйгарымдуу адамдардын өз колу менен кой 

койгонуна аналог болуп саналат жана  Кардар тарабынан  алынган, КР 

мыйзамдарына ылайык таризделген кагаз алып жүрүүчүдөгү буйруктарга 

теңдештирилет. 

3.10. Кардардын  "Интернет-Банкинг" тутуму боюнча операцияларды жүргүзгөндүгү 

туурасында  бардык буйруктары ЭТД түрүндөгү электрондук ыкма менен 

берилет, ал Кардардын ОТР жана идектификациялык маалыматтары менен 

тастыкталат.  

3.11. ЭТД Банк тарабынан жумушчу күндөрү, "Интернет-Банкинг" тутумундагы 

тейлөө графиги жана кызматтардын тизмесине ылайык аткарылат, ал бул 

Келишимдин (№1 Тиркемесинде) аныкталган. Бекитилген мөөнөттөн кийин 

келип түшкөн ЭТД аткаруу кийинки операциялык күнү аткарылат.  

3.12. Банк Кардарга акча каражаттарынын кыймылы жана Кардардын эсебиндеги/ 

эсептериндеги калдыктары  туурасында   Кардар тейленген Банктын  

бөлүмүнөн жазуу жүзүндөгү вариантта айына бир жолу көчүрмө берип турат 

же электрондук вариантта Кардардын электрондук почтасына салып жиберет 

(эгер бар болсо).   

3.13. Нактай эмес формадагы эсептешүү Кардар үчүн Банк тарабынан аткарууга 

кабыл алынгандыгы туурасында тастыктоо алган учурда сенек жана 

Кардардын эсебинен/эсептеринен каражаттарды алган учурда- акыркы болуп 

саналат. 

3.14. Банк "Интернет-Банкинг" тутумуна төмөнкү учурларда жеткисин 

токтотот/токтото турат:  

3.14.1. "Интернет-Банкинг" тутуму аркылуу тейлөөгө туташтырылган 

эсепти/эсептерди жабуу;  

3.14.2. идентификациялык маалыматтарды (колдонуучунун аты, сыр сөз, ПИН-кодду) 

үч жолу туура эмес киргизүүгө аракет кылган  учурда; 

3.14.3. Банктын кызматтарын төлөбөгөн учурда; 

3.14.4. "Интернет-Банкинг" тутуму  менен иштөө учурунда  техникалык бузулуулар 

келип чыккан убакта: 

3.14.5. программалык камсыз кылуу жана профилактикалык иштер жүргүзүлүп 

жаткан убакта;  

3.14.6. бул Келишимди колдонууга байланыштуу талаш кырдаалдар келип чыккан 

учурда; 

3.14.7. КР мыйзамдарында каралган башка учурларда. 



3.15. Техникалык проблемалар келип чыккан учурда, Кардар Банкка, кол тамгалар 

үлгүсүнүн карточкасында көргөзүлгөн ыйгарымдуу адамдардын колу коюлган 

жана мөөр бенен бекитилген кагаз алып жүрүүчүдө  таризделген төлөм 

документин берүү менен банк операцияларын  ишке ашырышы керек. 

3.16. Кардардын нааразылыктарын жана арыздарын  берүү/кабыл алуу тартиби 

жана аларды кароо шарты КР мыйзамдарына ылайык  аныкталат. 

3.17. Кардарларды тейлөө үчүн телефон номери: 0312 33 88 00. 

 

4. ТАРАПТАРДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ 

 

4.1. Банк милдеттенет: 

4.1.1. Банктын тарифтерине ылайык, Кардар тарабынан тиешелүү комиссиялар 

төлөнгөндөн кийин, Кардардын Банктын формасы боюнча толтурулган 

арызына ылайык, Кардардын "Интернет-Банкинг" тутуму боюнча  жооптуу 

кызматкерлерди каттоо; 

4.1.2. Кардарды  "Интернет-Банкинг" тутумунда, бул Келишимде каралган тартипте  

"Интернет-Банкинг" тутумунун кызматтарын кошууга карата берген 

Кардардын арызына ылайык кызматтар алкагында тейлөө ; 

4.1.3. Кардардын эсептери боюнча жүргүзүлүп жаткан операциялар туурасында 

банктын сырын сактоо жана аларды КР мыйзамдарында көргөзүлгөн 

учурларда гана алар боюнча маалыматтарды берүү;  

4.1.4. Кардардын жазуу жүзүндөгү  арызы боюнча  Кардардын жооптуу 

кызматкерлеринин эсеп жазууларын дароо блокко салуу; 

4.1.5. мүмкүн болгон техникалык проблемаларды белгилүү мөөнөттө четтетүү үчүн 

чараларды көрүү. 

 

4.2. Банк төмөнкүлөргө укуктуу:  

 

4.2.1. "Интернет-Банкинг" тутумундагы операцияларды жүргүзгөн учурунда кызмат 

крөгөзгөндүгү үчүн Банктын комиссиясынын/сыйлыгынын суммасынан Банкта 

ачылган бардык Кардардын эсептеринен акцептсиз (Кардардын макулдугусуз)  

эсептен чыгарууларды жүргүзүү, о.э. Кардардын эсебине жаңылыш сумма 

киргизилип калганы туурасында факт тастыкталган учурда жаңылыш 

киргизилген суммаларды эсептен чыгаруу, Кардардын Банкка болгон бардык 

карызынын суммаларын, о.э. КР мыйзамдарында каралган башка учурларда 

эсептен чыгаруу; 

4.2.2. Кардар тарабынан жүргүзүлүп жаткан операциянын реквизиттерин толук 

эмес/туура эмес көргөзгөн учурда,  аны аткаруу мөөнөтү бузулган учурда, 

жүргүзүлүп жаткан операциялар КР мыйзамдарына  ылайык келбеген учурда, 

анын ичинде КР мыйзамдарынын талаптарын аткарбаган учурда,  террорчулук 

же экстремисттик ишмердүүлүктү каржылоо жана кылмыштуу кирешелерди 

мыйзамдаштыруу (акчанын изин жашыруу) же аларга каршы туруу боюнча, 

Банктын  жүргүзүп жаткан операциясы үчүн төлөөгө жана/же операцияны 

аткаруу үчүн Кардардын эсебинде/эсептеринде акча каражаты жетишсиз 

болуп калган учурда, о.э. КР мыйзамдарында каралган учурларда  Кардарга 



"Интернет-Банкинг" тутутуман операцияларды жүргүзүүгө баш тартуу. 

4.2.3. зарыл болгон учурларга Кардардан, операцияны жүргүзүү үчүн  

жетекчинин/ыйгарымдуу адамдардын кол тамгасы жана Кардардын мөөрүнүн 

оттсики менен кагаз алып жүрүүчүсүндөгү документти тариздөөсүн талап 

кылуу. Бул учурда банк кагаз алып жүрүүчүдөгү документти алганга чейин, 

электрондук документти аткарууну ишке ашырбайт.  

4.2.4. электрондук төлөмдөрдү ишке ашыруунун коопсуздугун кармоо максатында 

"Интернет-Банкинг" тутумуна жеткини  блокко салуу, эгер Кардардын Банкка 

акыркы кайрылган убагынан баштап 3 (үч) айдан ашык убакыт өтүп кетсе. 

Кардарды "Интернет-Банкинг" тутумуна болгон жеткисин жаңылоо Кардардын 

жазуу жүзүндөгү арызы боюнча жүргүзүлөт. 

4.2.5. "Интернет-Банкинг" тутумундагы операциялар боюнча жалпы чектөөлөрдү 

орнотуу/ өзгөртүү   

4.2.6. Кардардан, КР  колдонуудагы мыйзамдарында каралган учурларда, 

операциянын мыйзамдуулугун жана экономикалык максаттуулугун 

тастыктаган документтерди берүүсүн талап кылуу; 

4.2.7.  КР  колдонуудагы мыйзамдарында каралган учурларда эсеп боюнча 

операцияларды жүргүзүүдөн бир тараптуу баш тартуу; 

4.2.8. бул Келишимдин шарттарын бир тараптуу өзгөртүү, бул учурда Кардарга 

маалымат берүү ыкмасы төмөнкүдөй болушу мүмкүн: жазуу жүзүндө 

/"Интернет-Банкинг" тутуму боюнча билдирүү/ кат түрүндөгү билдирүү жолу 

менен. 

4.2.9. бул Келишимди КР мыйзамдарында көргөзүлгөн учурда бир тараптуу тартипте    

бузуу.  

 

4.3. Кардар милдеттүү:  

 

4.3.1. өзүнө Интернетке коопсуз чыгуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылган 

программалык-техникалык каражаттарды камсыз кылуу; 

4.3.2. бул Келишимдин "№2 Тиркемесинде" аныкталган, "Интернет-Банкинг" тутуму 

боюнча иштөө учурунда Кардар үчүн аралык банкингди (Интернет-Банкингди) 

колдонуу эрежелерин кармоосу жана ага таянуусу; 

4.3.3.  ЭТД жөнөткөндөн кийин Банк тарабынан берилген ЭТД алуу жана аткаруу 

фактысын текшерүү. Алуу жана/же аткаруу фактысын тастыктабаган учурда - 

Банкка бул ЭТД  алынбай калган жана/же Банк тарабынан  аткарылбаган 

себебин аныктоо үчүн сурам менен кайрылуу; 

4.3.4. кийинки жумушчу күндөн кеч эмес Банкка өзгөрүүлөрдүн бардык учурлары 

туурасында билдирүү. "Интернет-Банкинг" тутумуна жетки алуу үчүн,  Банктын 

формасы боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүүгө Банкка  арыз берүү жолу менен 

жазуу жүзүндө Банк тарабынан блокко салуу үчүн "Интернет-Банкинг" 

тутумуна ишке жол берилген адамдарды бошотуу жана/же алмаштыруу. 

"Интернет-Банкинг" тутуму тарабынан ишке кое берилген жаңы адамдарды 

алмаштыруу же дайындоо учурунда, аларга "Интернет-Банкинг" тутумун 

колдонуу укуктарын (ролдоруду) берүү менен   Банкка аталган адамдардын 

ыйгарымдарын тастыктаган документтерди берүү, о.э. алардын өздүгүн 



тастыктаган документтерди берүү. 

4.3.5. ЭТД алмаштыруу жүргүзүп жаткан убакта, компьютердик вирусу жоктугу 

текшерилген, оң персоналдык компьютерлерде гана маалыматты иштеп 

чыгуу, сактоо жана коргоо  тутумун колдонуу; 

4.3.6. идентификацялык маалыматтарды (колдонуучунун аты, сыр сөз, ПИН-код)  

колдонгон учурда  купуялыгын жана  otp-token сакталышын (үчүнчү жактарга 

берилбешин) камсыз кылуу; 

4.3.7. Банкка санкцияланбаган кирүү болгон учурда, же санкцияланбаган кирүүгө  

аракет кылынган учурда, о.э. Кардардын идентификациялык маалыматтарын 

уурдаткан. жоголгон учурларында  дароо билдирүү; 

4.3.8. Банкка  бардык otp-token жоголгон учурларда  жазуу жүзүндө дароо 

билдирүү, оозеки билдирген учурда (телефон менен) аны  otp-token 

жоголгондон кийин бир жумушчу күндүн ичинде жазуу жүзүндө тастыктоо. 

Бул учурда Банк тарабынан Кардарга жаңы   otp-token бергенге чейин, 

мындай билдирүү түшкөн учурдан баштап Тутумду колдонуу токтотулат; 

4.3.9. Банктын талабы боюнча мындай талап түшкөн учурдан баштап 10 (он) жумучу 

күндөн кеч эмес убакытта, Банкка "Интернет-Банкинг" тутуму аркылуу 

жүргүзүлгөн бардык төлөм документтерин, жетекчинин / ыйгарымдуу 

адамдын кол тамгасы менен жана Кардардын мөөрү менен бекитилген   кагаз 

алып жүрүүчүсүндө көргөзүү.  

4.3.10. Банк тарабынан берилген кызматтарды мыйзамга каршы келген максаттарга 

колдонбоо, анын ичинде террорчулук же экстремисттик ишмердүүлүктү 

каржылоо жана кылмыштуу кирешелерди мыйзамдаштыруу (акчанын изин 

жашыруу) же аларга каршы турууга багытталган аракеттерди/операцияларды 

ишке ашырууга колдонбоо; 

4.3.11. Банктын талабы боюнча 3 (үч) жумушчу күндүн аралыгында, КР 

мыйзамдарынын талаптарына ылайык операциынын/операциялардын 

мыйзамдуулугун жана экономикалык максаттуулугун тастыктаган 

документтерди берүү. 

 

4.4. Кардар төмөнкүлөргө укуктуу: 

 

4.4.1. кызматтарды бул Келишимде көргөзүлгөн шарттарга  жана тартипте колдонуу; 

4.4.2.  "Интернет-Банкинг" тутумуна санкцияланбаган жетки болгон учурда, же 

санкцияланбаган жеткиге аракет кылынган учурда,  жооптуу кызматкерлердин 

идентификацялык маалыматтарын ( колдонуучунун атын, сыр сөздү, ПИН-

кодду) блокко салуу туурасында Банкка талап менен кайрылуу; 

4.4.3. зарыл болгон учурда  "Интернет-Банкинг" тутуму боюнча жүргүзүлүп жаткан 

банк операциялары боюнча төлөм тапшырмаларын аткарууну кагаз алып 

жүрүүчүдө (күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөр) жана зарыл болгону бакыттын 

ичинде эсеп/эсептер боюнча көчүрмөнү Банктан алуу; 

4.4.4. Кардардын сурамы боюнча "Интернет-Банкинг" тутумунун иштөө эрежелери 

боюнча Банктын адиси барып, Кардарга консультация бергени үчүн, Банктын 

тарифинде аныкталган өлчөмдө комиссия кармалат. Чакырык Кардардын 

жазуу жүзүндө толтурулган же электрондук почта, почта,факс же өз кол менен 



берилген арызы менен ишке ашырылат. 

4.4.5. арыздын негизинде Банк тарабынан орнотулган бир күндүк чектөөнү жана 

жалпы чектөөлөрдүн алкагында бир операциянын лимитин аныктоо; 

4.4.6. жооптуу адамдардын идентификациялык маалыматтарын (колдонуучунун 

атын, сыр сөздү, ПИН-кодду) өзгөртүү. 

 

5. КЫЗМАТТАРДЫ ТӨЛӨӨ ТАРТИБИ 

 

5.1. Кардар Банктын  колдонуулагы тарифтерине ылайык Банктын кызматтарын 

төлөөгө милдеттенет, эгер башкасы бул Келишимде кошумча макулдашуу 

менен каралбаса. Тарифтер операциялык  залдардагы маалымат дубал 

кагаздарында жана Банктын сайттарында жайгаштырылат. 

5.2. Банк тарифтерди бир жактуу тартипте өзгөртө алат. өзгөртүлгөн тарифтер 

Кардарга ал күчүнө киргенге чейин 10 (он) календардык күндөн кес эмес 

убакытта операциялык  залдардагы маалымат дубал кагаздарында жана 

Банктын сайттарында же "Интернет-Банкинг" тутуму боюнча маалыматтык 

билдирүүлөрдө жеткирилет.  

5.3. Банктын кызматын бул Келишим боюнча төлөө Кардардын бардык 

эсебинен/эсептеринен акча каражаттарын акцептсиз эсептен чыгаруу жолу 

менен жүргүзүлөт. Банк, кардардын операцияларын жүргүзгөндүгү үчүн 

кызматтарды төлөө үчүн Банктан тиешелүү валютаны сатып алуу курса 

боюнча конвертациялоо менен Кардардын эсептеринен акча каражаттарын 

колдоно алат. 

 

6. ТАРАПТАРДЫН ЖООПКЕРЧИЛИГИ 

 

6.1. Кардар «Интернет-Банкинг»  тутумуна жетки каражаттарынын (колдонуучунун 

аты, сыр сөз, ПИН-код, коддук сөз, ОТР-token) сакталышы  жана 

камсыздалышы үчүн, жетки каражаттарын санкцияланбай колдонгону үчүн 

болгон чыгымдар үчүн, о.э. бул Келишимдин шарттарын аткарбагандыгы / 

тиешелүү түрдө аткарбагандыгы үчүн жоопкерчилик тартат.    

6.2. Кардар КР мыйзамдарына ылайык төлөм шаймандарын колдонуу боюнча 

жана төлөм документтерин тариздөө тартибинин эрежелерин сактоого 

жоопкерчилик алат.  

6.3. Кардар  коопсуздук жана купуялыктын  бекитилген чараларын, о.э. бул 

Келишимдин (№2 Тиркемеси) Аралык банкингин (Интернет-Банкинг) колдонуу 

эрежелерин аткарбагандыгы же тиешелүү түрдө аткарбагандыгы үчүн 

жоопкерчилик тартат. 

6.4. Тараптар жеңүүгө мүмкүн болбогон абалдардын (Форс-мажор) таасири 

мезгилинде жоопкерчиликтен бошотулат. Форс-мажордук жагдайларга 

шилтеме келтирген тарап, башка тарапты мындай жагдайлар башталгандан 10 

(он) жумушчу күндөн  кеч эмес убакытта компетенттүү мамлекеттик орган 

тарабынан чыгарылган тастыктоочу документти киргизүү менен жазуу 

жүзүндө билдирүүгө милдеттүү. 

6.5. Банк төмөнкү учурларда жоопкерчилик тартпайт:  



6.5.1. бузуктугу жана/же коопсуздугу үчүн: Кардардын баждуусу, программалык 

камсыздоосу, байланыш каналдарындагы коммуникация,үчүнчү жак 

тарабынан камсыздалган каражаттар жана кызматтар үчүн (Интернетке жетки 

провайдери, ж.б.);  

6.5.2. Кардар тарабынан   коопсуздук жана купуялыктын  бекитилген чараларын, о.э. 

бул Келишимдин (№2 Тиркемеси) Аралык банкингин (Интернет-Банкинг) 

колдонуу эрежелерин аткарбагандыгы же тиешелүү түрдө аткарбаганы үчүн; 

6.5.3. Кардар тарабынан   "Интернет-Банкинг" тутумун колдонуу менен 

көрсөтмөлөрдү аткарбаганы үчүн, эгер Кардардын эсебине камак салынса же 

андагы операциялар бул Келишимде, Банк эсебинин келишиминде жана /же 

КР колдонуудагы мыйзамдарына ылайык каралган таптипте токтотулган болсо; 

6.5.4. ыйгарымсыз адам тарабынан маалымат алганы үчүн, эгер бул маалымат Банк 

тарабынан Кардардын арызында көргөзүлгөн электрондук дарекке 

жиберилсе, о.э. Банкка билдирбей туруп, Кардар маалымат алып туруучу 

электрондук дарегин өзгөртүп алса; 

6.6. Бул келишимде каралбай каган нерселердин баарында Тараптар Банк 

эсебинен келишимине жана КР мыйзамдарына ылайык. жоопкерчилик 

тартышат. 

 

7. КЕЛИШИМДИН ЖАРАКТУУ МӨӨНӨТҮ 

 

7.1. Бул Келишим Кардардын Банкка жазуу түрүндө кайрылуусу аркылуу бузганга 

чейин жарактуу. 

7.2. Тараптар , башка Тарапты аны бузганга чейин 10 (он) жумушчу күн калганда 

жазуу жүзүндөгү формада билдирүү жиберүү менен, бул Келишимди бир 

тараптуу тартипте буза алат, бул учурда "Интернет-Банкинг" тутумундагы 

кызмат көргөзүүдө бардык милдеттер жана бул Келиишм боюнча өз ара 

эсептешүүлөрду толук аткаруу керек.  

 

8. ТАЛАШТАРДЫ ЧЕЧҮҮ  ТАРТИБИ 

 

8.1. Бул Келишим боюнча келип чыккан бардык Талаштар сүйлөшүү жолу менен 

чечилет.  

8.2. Талаштарды сүйлөшүү жолу менен чечүүгө мүмкүн болбогон учурда, талаштар 

КР  мыйзамдарына ылайык чечилет.  

 

9. БАШКА ШАРТТАР. 

 

9.1. Тараптар, бардык билдирүүлөр, корреспонденциялар ж.б. жеткирилди деп 

эсептешет, эгер бул Кеишимде көргөзүлгөн даректр боюнча билдирүү 

жөнөтүлсө. Эгер жазуу жүзүндө жиберилген билдирүүдөгү дарек өзгөрүп 

кеткен учурда. 

9.2. Тараптар,  алар тараптан бул Келишим боюнча колдонулуп жаткан 

"Интернет_Банкинг" тутуму маалыматтарды иштеп чыгуу, сактоо, кабыл алуу 

жана берүү учурунда ишенимдүү жана эффективдүү ишти камсыз кылуу үчүн 



жетиштүү болуп саналаарын мойнуна алышат. 

9.3. Тараптар колдонулуп жаткан технологияны санкцияланбаган жеткиден коргоо 

үчүн, о.э. ЭТД чындыгын тастыктоо чүүн жетиштүү деп мойнуна алышат. 

9.4. Тараптар, жоготкон учурда, же үчүнчү жактарга берген учурда, тутумга болгон 

бардык санкцияланбаган жетки үчүн жоопкерчилик Кардарга  жатаарын 

мойнуна алышат. 

9.5. Бул келишимде каралбай калган нерселердин баарында Тараптар Банк 

эсебинен келишимине жана/же  КР мыйзамдарына ылайык  иш алып 

барышат. 

 

 

10. ТАРАПТАРДЫН ДАРЕКТЕРИ ЖАНА МААЛЫМ ДАРЕКТЕРИ 

 

                                                     "Компаньон Банкы" ЖАК 

Дареги: 720044, Кыргыз Республикасы 

Бишкек ш., Шота Руставели көчөсү, 62 

Алуучу банк: "Компаньон Банкы" ЖАК, Бишкек ш. 

БИК: 113001  

ОКПО: 23672096 

ИНН: 01210200410119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Юридикалык жактар жана жеке ишкерлер үчүн айкын оферта менен «Интернет-

Банкинг» кызматын туташтыруу Келишиминин №1 Тиркемеси 

 

«Интернет-Банкинг» системасындагы кызматтардын тизмеси жана тейлөө графиги 

 

№ Операция аты Операцияны жүргүзүү 

убактысы* 

1.  Калдыктарды жана эсеп/эсептер боюнча 

аракеттерди кароо  
 

2.  Банк үчүн карыздарды кароо  

3.  Банк ичиндеги төлөмдөр (Банкта ачылган 

эсебинен/эсептеринен башка эсепке акча 

которуулары) 

9.00-16.30 

4.  Конверсиялык операциялар (валюта 

алмаштыруу) 
9.00-16.00 

5.  Пакеттик Клиринг Системасы (Өзүнүн 

эсебинен/эсептеринен башка банкта 

ачылган эсепке реалдык режим 

убактысында акча которуулары) 

9.00-12.00 

6.  Эсептешүүлөрдүн гросстук системасы 

(башка банкта ачылган эсепке өзүнүн 

эсебинен/эсептеринен акча которуулары) 

9.00-16.00  

7.  СВИФТ (башка банкта ачылган эсепке чет 

элдик валютада акча которуулары): 

Россия рубли (RUB) 

АКШ доллары (USD) 

Евро (EUR) 

Казак теңгеси (KZT) 

Кытай юаны (CNY) 

 

 

 

-           9.00-15.00 

-           9.00-16.00 

- 9.00-16.00 

- 9.00 -14.00 

- 9.00-14.00 

 

*Операция жүргүзүү убагында Банк тарабынан алынган кардардын ЭТД банк 

тарабынан ошол жумуш күнү аткарылат.  

*Белгиленген операция жүргүзүү убагынан кийин Банк тарабынан алынган 

кардардын ЭТД Банк тарабынан кийинки жумуш күнү аткарылат.  

*Кардардын дем алыш күндөрү жөнөткөн ЭТД Банк тарабынан дем алыш күнүнөн 

кийинки биринчи жумуш күнү аткарылат.  



  

Юридикалык жактар жана жеке ишкерлер үчүн айкын оферта менен «Интернет-

Банкинг» кызматын туташтыруу Келишиминин  №2 Тиркемеси 

 

                      АРАЛЫК БАНКИНГДИ КОЛДОНУУ ЭРЕЖЕЛЕРИ  

(ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ) 

 

юридикалык жактар жана жеке ишкерлер үчүн 

 

1. Иштөө учурундагы талаптар: 

1.1.  Кардардын «Интернет Банк Компаньон» Тутумунда иштөө үчүн жумушчу 

ордунда болушуна карата купуялык режимин камсыз кылуу, OTP 

каражаттарын же Кардардын коопсуздук сертификаттарын, Кардардын 

жумушчу ордунун операциялык тутумуна логиндерди жана  сыр сөздөрдү  

камсыз кылуу.  

1.2. "Интернет-Банкинг" Тутуму менен иштеп бүткөндөн кийин, "Чыгуу" 

программалык баскычын колдонуу менен ишти туура аяктоо; 

1.3. "Интернет-Банкинг" Тутуму менен иштөө үчүн  Кардардын жумушчу ордунун 

операциялык тутумунда  маалыматты чечип алып жүрүүчү функциясын 

өчүрүү; 

1.4. "Интернет-Банкинг" Тутуму менен иштөө үчүн  Кардардын жумушчу ордун 

"Интернет-Банкинг" Тутуму менен иштеп жаткан учурда гана Интернет 

тармагына  туташтыруу; 

1.5. ОТР алууга ишеним катка кол койгон адамдар бошоп жана/же алмашып  

кеткен учурда, Кардардын  otp-token  алмаштыруу; 

1.6. өздүк кабинетке кирүүнүн алдында, протокол  боюнча корголгон  https 

Банктын расмий сайты менен бекитилгенин текшергиле :  

(https://kompanion.kg); 

1.7. колдонуучулардын, сыр сөз менен корголгон жумушчу ордундагы эсептик 

каттоосунун бар экенин камсыз кылуу; 

1.8. эч кимге, кандай болгон шартта да сыр сөздү айтпоо керек - ал Банктын 

кызматкерлерине жана  сиз туташып жүргөн техникалык колдоо, тейлөө жана 

кызматына  жумушчу абалда кармап турууда керек эмес; 

1.9. Кардардын жумушчу орунун Интернет тармагындагы социалдык тармактарга, 

форумдарга, конференцияларга, чаттарга, телефондук сервистерге жана 

башка сайттарга туташуу үчүн колдонбоо,аларда  потенциалдуу зыян алып 

келүүчү программалар болушу мүмкүн, о.э. ишенимге ээ болбогон дарек 

ээлеринин каттарын жана почта документтерин ачуу үчүн колдонбоо; 

1.10. логинди жана сыр сөздү үчүнчү жактарга, анын ичинен Банк кызматкерлерине 

ачпоо (анын ичинде телефон, электрондук дарек, СМС аркылуу кайрылган  

Банктын  такталбаган адамдары кайрылган учурда); 

1.11. Кардардын жумушчу ордундагы катуу дискте логин менен сыр сөздү тексттик 

файлдарга, же башка элекрондук алып жүрүүчүлөргө сактабоо. 

  

 

 

https://kompanion.kg/


2.          Иштөө учурунда сунуштар: 

2.1. "Интернет-Банкинг" тутуму менен иштөөдө Кардар тарабынан башка 

максаттарда колдонбогон, кардардын жумушчу ордун колдонуу; 

2.2. Кардардын жумушчу ордундагы  лицензиялык  ( контрафакттык эмес)   

Microsoft Windows XP/2003/Vista/7, Apple Macintosh Mac OS Xже андан улуу, 

Linux операциялык тутумдарын же жана анын иштеп чыгуучу компаниясынын 

сунушу менен жаңыланууларын, анда табылган купуя маалыматка жеткини 

алууга мүмкүндүк берүүчү алсыздыктарды четтетүүгө жардам берет.   

2.3. Кардардын жумушчу ордундагы  лицензиялык  ( контрафакттык эмес)   

вируска каршы программалык камсыз кылууга жана анын иштеп чыгуучу 

компаниясынын сунушу менен  кардардын жумушчу ордуна  Кардардын 

"Интернет-Банкинг" тутумуна жетки берүүгө жөндөмдүү зыяндуу 

программлык камсыз кылуусуна ыйгарымсыз үчүнчү жактын  зыяндуу вирусту 

жугузуусуна жол бербөө максатында өз убагында жаңылап туруу;  

2.4. Кардардын жумушчу ордунда лицензиялык  ( контрафакттык эмес) Интерне 

тармагынан жана кардардын локалдык желесинен санкцияланбаган алыстагы 

жеткиги блокко салуу режиминде    «брандмауэр (firewall)» программалык 

камсыз кылуусун  камсыз кылуу. 

2.5. Кардардын жумушчу ордунда ОТР колдонула турган Кардардын жеке 

компьютерине жеткини чектөө жана Кардардын жумушчу ордунун 

операциялык тутумунун конфигурацияларын өзгөртүү үчүн минималдык 

укуктардын бардыгын камсыз кылуу (администратордун укугунуну болушу 

зарыл эмес). 

2.6.  Ишенимге татыбаган жерлердеги (интернет-кафелер), же коомдук байланыш 

каналдарын колдонуп. (акысыз  Wi-Fi  ж.б.) интернет тармагында  «Интернет-

Банкинг» тутумунда  иштебөө. 

2.7. Банктын "Интернет-Банкинг" тутумуна  же "Интернет-Банкинг" тутумунун 

ишине туташтыруу убагында бардык өзгөртүүлөрдү жана каталарга көңүл 

буруу, же "Интернет-Банкинг" тутумунун ишинин тууралыгына шектенүүлөр 

жаралганда ишти дароо токтотуп, Банкка санкцияланбаган операциялардын 

бардыгын/жоктугун текшерүү максатында кайрылуу;  

2.8. Банктын расмий сайтынан (www.kompanion.kg)  гана  

на https://www.kompanion.kg /  өтүү. 

2.9. "Интернет-Банкинг" тутумуна туташуу учурунда башка сайтка кайра 

багыттагандыгы тууралуу браузердин эскертүүсү чыгып баштаган убакта, 

операцияларды жасоону кое туруу жана Банктын техникалык колдоо 

кызматына, кайра багыттоонун себебин четтетүү максатында кайрылуу.  

2.10. Банктын ыйгарымдуу органдарына сыр сөздү б билип алууга болгон бардык 

аракеттер туурасында билдирүү. 

2.11. жаңылыктыштарды билип туруу же эсеп боюнча авторлошпогон 

операцияларды байкоо үчүн көчүрмөлөрдү жана операциялардын тарыхын 

мезгили менен текшерип туруу;  

2.12. электрондук операциялар жүргүзүлүп жаткан сайтты жаап салуу, эгер жеке 

компьютер кыска мөөнөткө кароосуз калып жатса да. 



2.13. электрондук операциялар жүргүзүлгөндөн кийин тутумдан чыгууну унутпоо, 

бардык он-лайн операцияларды жүргүзүүнүн алдында же жеке 

маалыматтарды берүүнүн алдында, "Интернет-Банкинг" тутумунун туура веб-

баракчасы колдонулуп жатканын текшерүү. Алдамчылык максатында түзүлгөн 

жалган веб-баракчалардан сактануу керек; 

2.14. тутумга кирээрдин алдында веб-баракчанын коопсуздугун текшерүү, анда 

Ресурстардын   Унифицирленген Көрсөткүчтөрүн  (URL) текшерүү, алар  

«https» менен башталышы керек, ал эми интернет-браузердин статусунда 

корголгон туташуунун белгиси пайда болушу керек;  

2.15. Кардар тарабынан жогоруда саналып өткөн талаптарды жана сунуштарды 

аткарбоо, Кардарга "Интернет-Банкинг" тутуму  аркылуу талашка түшкөн 

операциялар үчүн жоопкерчилик тагуу үчүн негиз болуп саналат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Юридикалык жактар жана жеке ишкерлер үчүн айкын оферта менен 

"Интернет-Банкинг" кызматын туташтыруу Келишиминин №3 Тиркемеси  

   

 

 

 

Кабыл алуу-берүү актысы 

                                                                        

Бишкек ш.        «____» ____________ ______ -ж.  

 

 Биз, төмөндө кол койгондор, мындан ары "Банк" деп аталуучу, 

_________________________  атынан  "Компаньон Банкы" ЖАК жана "Интернет-

Банкинг" тутумундагы финансы операцияларын өткөрүүгө укугу бар жана 

мындан ары "Автордоштуруучу" деп аталуучу ____________________  жооптуу 

кызматкер, ________________20__-жылдагы Юридикалык жактар жана жеке 

ишкерлер үчүн "Интернет-Банкинг" кызматын туташтыруу келишимине 

ылайык , OTP-token (сериясы, номери ж.б.) иштеген абалда Банктын 

бергендиги, ал эми автордоштуруучу кабыл алгандыгы туурасында бул Актыны 

түзүштү.    

 

 

 

 Банк  ____________________________ 

 

 

 

 Автордоштуруучу ___________________________ 

 

 

 

 

 


