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БАНКТЫК ЭСЕПТИН БАШКЫ КЕЛИШИМИ 
 

“___”__________ _____              _______________ ш. 
 

Бул Келишимдин реквизиттеринде көрсөтүлгөн «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» жабык 
акционердик коомунун (келишимдин текстинде мындан ары Банк деп аталат) атынан ушул 
Келишимдин реквизиттеринде көрсөтүлгөн Банктын ыйгарым укуктуу кызматкерлери, бир 
тараптан, жана ушул келишимдин реквизиттеринде Кардар катары көрсөтүлгөн Жак 
(келишимдин текстинде мындан ары Кардар деп аталат), экинчи тараптан, мындан ары 
чогуу айтылганда Тараптар деп аталат, Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 387-
беренесине ылайык ушул Келишимди төмөнкүлөр жөнүндө түзүү боюнча өз ара 
макулдашууга келишти: 
 

I. Жалпы жоболор 
Бул Келишимде колдонулуучу терминдер “ДКИБ” ЖАКынын физикалык жактардын банктык 
эсептерин ачуунун жана тейлөөнүн Жалпы шарттарында (мындан ары “Жалпы шарттар” деп 
аталат) аныкталган, ал шарттар ушул Келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп саналып, Банктын 
www.demirbank.kg расмий web-сайтында жана Банктын обочолонгон түзүмдүк 
бөлүктөрүндө маалыматтык стенддерде жайгаштырылган. Бул Келишимдин алкагында 
кызматтарды алуу максатында, Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 387-
беренесине ылайык, Кардар ушул Келишимге кол коюп жатып, Жалпы шарттарды 
эскертмесиз кабыл алат жана кошулат. 

1. Келишимдин предмети 
1.1. Банк Кардарга Кардардын арызында көрсөтүлгөн валюталарда банктык эсеп ачып берет 
жана ал эсептерге Кардардын пайдасына түшкөн акча каражаттарын Кыргыз 
Республикасынын валютасында жана чет өлкөлүк валюталарда чегерүүгө, Кардардын өз 
эсебинен акча каражаттарын которуу же берүү жөнүндө тескемелерин Кыргыз 
Республикасынын жарандык мыйзамдарына, учурдагы банктык эрежелерге жана ушул 
келишимге ылайык аткарууга милдеттенет.  
1.2. Эсептер боюнча операциялар Банк тарабынан ушул Келишимдин шарттарына ылайык 
сыйакы алуу менен аткарылат.  
1.3. Бул келишимдин жарамдуулугу Кардарды идентификациялоо үчүн кызмат кылган 
_____________________________ бирдиктүү кардарлык номуру алдында ачылган 
Кардардын сомдук жана чет өлкөлүк валюталардагы банктык эсептери (мындан ары – 
«Эсептер») боюнча жүргүзүлгөн операцияларына таралат. 
 
2. Билдирүү жана кат алышуу 
2.1. Банк тарабынан жиберилген ар кандай билдирүүлөр расмий жиберилген жана Кардар 
тарабынан алынган болуп эсептелет, эгерде алар төмөндө көрсөтүлгөн ыкмалардын эӊ аз 
дегенде бирөөсү аркылуу Кардарга жөнөтүлсө: 

 Кардар тарабынан Банкка өткөрүп берилген каалаган документте көрсөтүлгөн дарек 
боюнча Банк тарабынан жөнөтүлсө; 

 Кардар тарабынан Банкка өткөрүп берилген каалаган документте көрсөтүлгөн 
электрондук дарек боюнча Банк тарабынан электрондук почта аркылуу жөнөтүлсө; 

 Банкка тапшырылган документтерде көрсөтүлгөн Кардардын уюлдук телефонунун 
номуруна Банк тарабынан уюлдук байланыш аркылуу жөнөтүлсө; 

http://www.demirbank.kg/
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 Банк тарабынан push-билдирүүлөрдү таратуу жана/же Кардар тарабынан 
колдонулуучу жана Банкка өткөрүп берилген документтерде көрсөтүлгөн башка 
байланыш каналдары боюнча жөнөтүлсө. 

Кардардын билдирүүнү кабыл алган күнү болуп, Кардардын бул билдирүүнү алган же 
албаганына карабастан, Банк тарабынан тиешелүү ыкма менен билдирүү жөнөтүлгөн күн 
эсептелет. Ошол эле учурда эгер Кардар операцияларды же байланышты ишке ашырып 
жүргөн жабдуу өзгөргөн/жоготулган болсо жана/же Кардар Банктын билдирүүлөрүн алып 
жүргөн уюлдук телефондун номуру өзгөртүлгөн /жоготулган болсо жана бул жөнүндө 
Кардар тарабынан Банкка талаптагыдай билдирилген эмес болсо, Банк Кардардын 
билдирүүлөрдү албаганы үчүн же ал билдирүүлөрдү үчүнчү жактар алганы үчүн 
жоопкерчилик алып жүрбөйт. Кардар өз Арызында же жекече маалыматтарды өзгөртүү 
жөнүндө Арызда же ушул Келишимдин реквизиттеринде көрсөтүлгөн маалыматтардын, 
анын ичинде уюлдук телефондун номурунун жана электрондук почтанын дарегинин 
өзгөргөнү жөнүндө бул өзгөрүүлөр болуп өткөн күндөн баштап 5 (беш) банктык күндүн 
ичинде жазуу түрүндө билдирүүгө милдеттенет.  
Эгер Кардар башка маалыматтарды билдирбесе, Банкка өткөрүп берген документтерде, 
анын ичинде Арызда же ушул Келишимде, бирок булар менен чектелбестен, көрсөтүлгөн 
маалыматтар, анын ичинде уюлдук телефондун номуру жана электрондук почтанын дареги 
жарамдуу деп эсептелет жана Кардарга Банкка белгилүү болгон ушул даректер боюнча 
жиберилген бардык маалыматтар Кардар тарабынан алынды деп эсептелет. 
2.2. Кардар Көчүрмөнү алар замат, бирок аны алган мезгилден баштап 5 (беш) банктык 
күндөн кечиктирбей, насыя боюнча да, эсептин дебети боюнча да бардык жаӊылыш 
операциялар жөнүндө кабарлоого тийиш, андай болбогон учурда ал негизсиз алынган 
каражаттарды пайдалануу үчүн жазапул төлөө, каражаттарды жүгүртүүдөн алып коюу ж.б. 
менен байланышкан жагымсыз кесепеттердин жаралуу тобокелдигин алып жүрөт. 
Көрсөтүлгөн мөөнөт ичинде Кардар тарабынан Көчүрмө боюнча доомат берилбеши анда 
көрсөтүлгөн маалыматтардын туура экендигин тастыктоону билдирет. Көчүрмөнүн Кардар 
тарабынан электрондук почта аркылуу алынышы Банк тарабынан Көчүрмө камтылган 
электрондук маалымдоо жөнөтүлгөн күндөн баштап эсептелет.  
2.3. Кардар Банкка өткөрүп берилген документтердеги бардык өзгөрүүлөр жөнүндө 
билдирүүгө жана мындай өзгөрүүлөр киргизилгени жөнүндө тиешелүү түрдө 
күбөлөндүрүлгөн документтердин көчүрмөлөрүн тапшырууга, ошондой эле Тараптардын 
келишим боюнча милдеттенмелерин аткаруусу үчүн мааниге ээ болгон башка жагдайлар 
жөнүндө билдирип турууга милдеттүү. 
2.4. Коопсуздук максаттарында, ошондой эле маркетингдик жана башка максаттарда Банк 
Кардарга ал тарабынан жүргүзүлгөн операциялар жөнүндө жана башка маалыматтарды 
Кардар көрсөткөн электрондук дарекке (e-mail-билдирүүлөрдү жиберүү аркылуу) же уюлдук 
телефондун номуруна (санариптик билдирүүлөрдү жиберүү аркылуу) жана/же 
байланыштын башка каражаттары аркылуу (push-билдирүүлөрдү жиберүү жана башка 
ыкмалар менен) билдирүүгө укуктуу, бул үчүн Банк үчүнчү жактардын кызматтарын 
пайдаланууга укуктуу. Жогоруда аталган билдирүүлөр Банк тарабынан билдирүүлөрдүн ар 
кыл тизмеги/типтери камтылган таркатмалар пакетине бириктирилиши мүмкүн, бул учурда 
Банк Кардарга билдирүүнүн жогоруда көрсөтүлгөн ыкмаларынан башка кошумча 
ыкмаларын/типтерин аныктай алат жана билдирүүлөрдүн бул түрү үчүн тарифтерди орното 
алат. 
2.5. Кардар Банктагы өз эсебин «эмгек акы долбоору», «пенсионердин картасы», «кампустук 
долбоор» деп аталуучу акча каражаттарын автоматтык түрдө чегерүү боюнча Банктын 
долбоорлорунун алкагында бир уюмдун өнөктөштөрүнө/кызматкерлерине/ студенттерине/ 
пенсионерлерине ж.б. эмгек акысын, стипендияларды же башка сыйакыларды чегерүү үчүн 
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же Социалдык фонддун органдарынан бааракыларды жана жөлөкпулдарды алуу үчүн 
колдонгон учурда, Кардар ушуну менен Банкка мындай уюмга жана/же Социалдык фонддун 
органдарына мындай эсеп боюнча жана ал эсептеги акча каражаттарынын кыймылы 
боюнча, анын ичинде Кардардын аталган долбоорлордо катышуусуна байланыштуу Банк 
тарабынан жөнөкөйлөтүлгөн тартипте берилген насыя боюнча ар кандай маалыматтарды 
тапшырууга, ошондой эле мындай уюмдарга жана Социалдык фондго Кардардын эсебине 
жаӊылыш чегерилген акча каражаттарын Кардардын кошумча макулдугун сурабастан бул 
уюмдардын жана Социалдык фонддун органдарынын катына ылайык өлчөмдө кайтарып 
берүү жүргүзүүгө ыйгарым укуктарды ыйгарат. 
 
3. Талаштарды чечүүнүн тартиби 
3.1. Ушул Келишимдин шарттарын аткаруу учурунда жаралышы мүмкүн болгон талаштарды 
тараптар сүйлөшүүлөр жолу менен чечүүгө умтулат. 
3.2. Өз ара жактырылган чечимге келүү мүмкүн эмес болгон учурда Тараптар талаштуу 
маселени Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте, талаштарга Кыргыз 
Республикасынын процессуалдык мыйзамдарында аныкталган өзгөчө сот караштуулугун 
колдонгондон башка учурларда Банктын Башкы кеӊсеси жайгашкан орду боюнча, сотко 
чечип берүү үчүн өткөрө алышат.  
 
4. Тараптардын жоопкерчилиги 
4.1. Башка Тараптын Келишим боюнча өз милдеттенмелерин аткарбаганынын же 
талаптагыдай эмес аткарганынын натыйжасында мүлктүк кызыкчылыктары же ишкерлик 
кадыр-баркы бузулган Келишимдин Тарабы башка Тараптын келтирген чыгашаларынын 
ордун толук толтурууну талап кылууга укуктуу, мында чыгашалар катары укугу бузулган 
Тарап өз укуктарын жана кызыкчылыктарын кайра калыбына келтирүү үчүн жумшаган 
чыгымдары (реалдуу чыгаша) каралат.  
4.2. Кардар Банктын кызматтарын Банкка төлөөнү кечиктирген учурда, анын ичинде 
Кардардын эсебиндеги каражаттардын жоктугуна же жетишсиздигине байланыштуу 
төлөмдү алуу мүмкүн эмес болгон учурда кечиктирилген сумманын 0,1%ын күнүнө туум 
катары төлөп берет. 
4.3. Банк корреспонденттердин, субагенттердин жана башка агенттердин ар кандай 
жаӊылыштыктары же туура эмес аракеттери, каталыктары үчүн, анын ичинде 
корреспонденттердин төлөмдөрдү аткарбашы үчүн жооп бербейт. Кардар Банк менен анын 
корреспондент-банктарынын жана/же субагенттеринин ортосундагы келишүүлөргө, анын 
ичинде корреспонденттик эсептерди жүргүзүү тартиби жана аларды тейлөө үчүн тарифтер 
боюнча келишүүлөргө тиешелүү маселелер боюнча Банкка эч кандай дооматтарды койбой 
турганына макул болот. Ошондой эле Кардар корреспондент-банктын Кардардын 
төлөмдөрүн корреспонденттик эсеп аркылуу жүргүзүүгө тыюу салуусу жөнүндө 
нускамаларына, себептерин аныктабастан жана тастыктоочу документтерди талап 
кылбастан, алдын ала макулдугун берет.  
4.4. Тараптар жеӊилбес күч жагдайларынын: өрттүн, жер титирөөнүн, электр энергиясы 
менен камсыздоонун үзгүлтүккө учурашынын, байланыш каналдарындагы олуттуу 
бузулуулардын жана башка Тараптардын көзөмөлү алдында болбогон жагдайлардын 
натыйжасында өз милдеттенмелеринин жарым-жартылай же толук аткарылбашы үчүн 
жоопкерчиликтен бошотулушат. Ошол эле учурда, Тараптар бири-биринин алдындагы 
бардык карыздарды аларга кошуп эсептелген пайыздарды, эгер мындай пайыздар ушул 
Келишимдин шарттарына ылайык кошуп эсептелүүгө тийиш болсо, эсепке алуу менен жоюу 
милдетинен бошотулбайт. 
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5. Тараптардын кызыкчылыктарын коргоо 
5.1. Ушул Келишимдин шарттарында өз чечимин таппаган, бирок ушул Келишим боюнча 
тараптардын мамилесинен түз же кыйыр түрдө келип чыгуучу, Келишимдин Тараптарынын 
мүлктүк кызыкчылыктарына жана ишкерлик кадыр-баркына таасир тийгизген бардык 
маселелер боюнча Тараптар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын нормаларын жана 
жоболорун жетекчиликке алышат. 
5.2. Эгер кандайдыр-бир себептер менен бул Келишим өз күчүн жарым-жартылай же толук 
жоготсо же бул Келишимде тиешелүү шарттар жок болгон учурда Банктын ички 
эрежелеринин (учурдагы да, келечекте кабыл алынган да) тиешелүү операцияларга 
байланышкан жоболору колдонулат. Ички эрежелердин тиешелүү жоболору жок болгон 
учурда Кыргыз Республикасынын банктык операцияларды жөнгө салган мыйзамдарынын 
жоболору, ошондой эле эл аралык коомчулук тарабынан кабыл алынган банктык практика 
жана ишкер жүгүртүм каадалары колдонулат. 
 
6. Келишимдин жарамдуулук мөөнөтү жана аны үзүүнүн тартиби 
6.1. Бул Келишим кол коюлган мезгилден тартып күчүнө кирет жана аны үзгөн жана бардык 
эсептерди жана мөөнөттүү депозиттерди жапкан мезгилге чейин жарамдуу болот. 
6.2. Бул Келишим Тараптардын макулдашуусу боюнча бузулушу мүмкүн. 
6.3. Кардар каалаган мезгилде бул Келишимди үзүүгө же бир же бир нече эсепти жабууга 
укуктуу. Кардардын бир же бир нече эсепти жабуусу, эгер бул учурда жок дегенде бир эсеп 
ачык бойдон калса, бул Келишимдин токтотулушуна алып келбейт. 
6.4. Банк төмөнкү учурларда, бул жөнүндө Кардарга эсептин (эсептердин) жабылган 
мезгилине чейин бир айдан кем эмес убакыт калганга чейин жазуу түрүндө маалымдап туруп 
Кардардын эсебин (эсептерин) бир тараптуу тартипте жабууга укуктуу: 

 Кардар тарабынан Кардарды талаптагыдай текшерүү, Кардардын бенефициардык 
ээсин идентификациялоо жана верификациялоо, ошондой эле кардарды 
талаптагыдай текшерүүнүн башка чараларын көрүү боюнча талаптарды аткаруу үчүн, 
эсеп боюнча операцияларды жүргүзүү үчүн зарыл болгон тиешелүү документтер же 
маалыматтар тапшырылбаса; 

 Ушул Келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп саналган Жалпы шарттардын 3.5. 
пунктунда каралган операцияларды Эсеп боюнча жүргүзүү үчүн зарыл документтер 
Кардар тарабынан тапшырылбаса; 

 Кардар тарабынан такталбаган (жалган, жасалма ж.б. документтер) же жараксыз 
документтер тапшырылса; 

 Кардардын кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин 
жашырууга) жана/же террористтик ишмердикке катышы барлыгы жөнүндө Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарынын нормаларына ылайык алынган маалыматтар бар 
болгон учурда; 

 Кардар Картанын даяр болгону жөнүндө билдирүү алган мезгилден баштап 6 (алты) 
айдан ашык мөөнөт ичинде Картаны албаса же Банктын кызматкерлеринин Картаны 
жеткирип берүүсүн тариздебесе; 

 Кардардын эсеби боюнча операциялар бир жыл ичинде жүргүзүлбөгөн учурда. Бул 
учурда кардардын Эсебинде акча каражаттары бар болсо же Техникалык 
овердрафттын себебинен Кардардын карызы болгон учурда Банк Кардардын 
Эсептерин жабуу жөнүндө жазуу түрүндөгү билдирүүдө Кардарга бул жөнүндө 
маалымдайт. Кардардын Эсептери жабылган мезгилден баштап бир айдын ичинде 
Кардар акча каражаттарынын калдыгын алуу үчүн же карызын жоюу үчүн Банкка 
кайрылууга милдеттенет. 
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6.5. Ушул Келишимде же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каралган башка 
учурларда да Банк Келишимди бир тараптуу тартипте үзүшү мүмкүн.  
 
7. Кошумча жоболор 
7.1. Кардар ушуну менен физикалык жактардын талап боюнча депозиттик эсептерине, 
Кардардын жекече акча каражаттарынан башка да нак жана нак эмес төлөмдөр түрүндө, 
которуу жолу менен төмөнкүлөр чегерилиши мүмкүн экенин тастыктайт: эмгек акы, автордук 
калем акылар, бааракылар, алименттер, социалдык жөлөкпулдар, физикалык жактын башка 
банктык эсебинен каражаттар, мурастоо менен байланышкан төлөмдөр, насыялар боюнча 
төлөмдөр, эсептин ээсине таандык жеке мүлктү сатуу үчүн төлөөлөр, акча которуулар (анын 
ичинде эсеп ачпастан акча которуу тутумдары боюнча жүргүзүлгөн которуулар) жана башка 
эсептин ээсинин ишкерлик жана/же ага окшош ишмердикти жүргүзүүсү менен 
байланышпаган түшүүлөр жана төлөмдөр. Физикалык жактын талап боюнча депозиттик 
эсебинен кардар жекече мүнөздөгү төлөмдөрдү, анын ичинде жекече максаттар үчүн сатып 
алынган товарлар (көрсөтүлгөн кызматтар) үчүн төлөмдөрдү, насыялар боюнча жоюуларды, 
акча которууларды (анын ичинде эсеп ачпастан акча которуу тутумдары боюнча 
жүргүзүлүүчү которууларды), коммуналдык төлөмдөрдү жана башка жекече мүнөзгө ээ 
болгон жана эсептин ээсинин ишкерлик жана/же ага окшош ишмердикти жүргүзүүсү менен 
байланышпаган ушуга окшош төлөмдөрдү жүргүзө алат.  
7.2. Кардар Банктын каалаган насыялык бюродон жана/же каалаган үчүнчү жактан, анын 
ичинде мамлекеттик жана мамлекеттик эмес органдардан, жана/же Кардар жөнүндө 
каалаган маалыматтын каалаган башка мүмкүн болгон булактарынан анын насыялык тарыхы 
жөнүндө, анын кирешелери жана мүлкү жөнүндө, ошондой эле башка каалаган маалыматты 
алышына шартсыз макулдугун берет, ошондой эле Кардар Банктын Кардар жөнүндө, анын 
ичинде Насыясынын суммасы, мөөнөттөрү жөнүндө, камсыздоонун түрлөрү жөнүндө жана 
бул Насыя менен байланышкан башка каалаган маалыматтарды каалаган насыялык бюрого 
аны андан ары каржылык-насыялык мекемелердин Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарына ылайык колдонушу максатында беришине шартсыз макулдугун берет. 
7.3. Кардар мамлекеттик жак, мамлекеттик кызматкер же алардын жакын тууганы болгон 
учурда, Банктын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарга, мыйзамдардын талаптарына 
ылайык, Кардардын эсептери (салымдары), алган насыялары, анын ичинде ипотекалык 
насыялары жөнүндө маалыматтарды беришине Кардар шартсыз макулдугун берет. 
7.4. Бул Келишимге кол коюп жатып, Кардар маалымат алуу үчүн оозеки кайрылган учурда 
Банктын Колл-борбору менен Кардардын ортосундагы телефондук сүйлөшүүлөрдү, анын 
ичинде, бирок муну менен чектелбестен, Кардардын жекече маалыматтары, Банктык эсеби 
же Төлөмдүк картасы, жүргүзүлгөн операциялары, орнотулган лимиттери жана Төлөмдүк 
картага чектөөлөр же тосмолоо ж.б. боюнча маалыматтарды жазып алууга өз макулдугун 
берет. Банктын Колл-борбору менен Кардардын ортосундагы телефондук сүйлөшүүнү 
жазып алуу Кардардын Колл-борборго оозеки кайрылуусун тастыктаган факт болуп саналат. 
7.5. Бул Келишим жарыя келишим болуп саналат, Банк тарабынан стандарттык (типтүү) 
формада бекитилген жана Кардар тарабынан өзгөртүүгө жатпайт. Банк келишимге 
өзгөртүүлөрдү бир тараптуу тартипте киргизүүгө укуктуу, бул учурда Банк алдын ала, КР 
мыйзамдарынын талаптарына ылайык, киргизилген өзгөртүүлөр жөнүндө маалыматты, 
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган мөөнөттү, тартипти эске алуу менен 
Банктын web-сайтына жайгаштырат. Кардар Келишимдин өзгөртүүлөрүнө макул эмес болгон 
учурда, Банк тарабынан аныкталган формадагы Келишимди үзүү жөнүндө Арызды берүү 
жолу менен Банкка бул жөнүндө жазуу түрүндө билдирип, Келишимди үзүүгө укуктуу. Эгер 
Келишимдин жаӊы редакциясы күчүнө киргенге чейин Банк Келишимди үзүү жөнүндө жазуу 
түрүндөгү Арызды албаса, анда Кардар Келишимдин жаӊы шарттарын кабыл алган жана ага 
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кошулган болуп эсептелет. Кардардын каалоосу боюнча аны менен жаӊы редакциядагы 
Келишим жазуу түрүндө түзүлүшү мүмкүн. 
7.6. Бул Келишим бирдей юридикалык күчкө ээ эки түп нускада, ар бир тарап үчүн бирден 
нуска, кыргыз тилинде түзүлдү. 
7.7. Эсеп ачуу учурунда Кардар уникалдуу иреттик номурлуу Келишимдин өзүнө тиешелүү 
нускасын Банктын түзүмдүк бөлүмүндө алганын. 
7.8. Тараптар бул Келишимди түзүүнүн формасы тараптардын өз эркин билдирүүсүнө жана 
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган талаптарына, ошондой эле ишкер 
жүгүртүмдүн каадаларына ылайык экенин таанышат. 
7.9. Бул келишимдин ар бир күнгө актуалдуу версиялары электрондук түрдө Банктын web-
сайтынын атайын бөлүгүндө сакталат. 
 
II. Банктык эсепти ачуунун жана тейлөөнүн жалпы шарттары 
 
Бул Келишимдин алкагында кызмат көрсөтүү физикалык жак-кардарга Банк тарабынан 
банктык эсептерди ачуунун, жабуунун жана бул Эсептерди Банк тарабынан тейлөөнүн 
тартибин, ошондой эле физикалык жак-кардарга төлөмдөрдү жүргүзүүгө, нак акча алууга, 
валюта алмаштырууга жана Банк тарабынан аныкталган башка операцияларды жүргүзүүгө 
ээсине мүмкүндүк берген Банктык төлөм картасын берүүнүн тартибин аныктаган Жалпы 
шарттарга ылайык жүргүзүлөт.  

Бул Келишимге кол коюп жатып, Кардар төмөнкүлөрдү тастыктайт 

 Жалпы шарттар менен толук таанышып чыкты жана макул, ал шарттарга толугу менен 
жана эскертмесиз кошулат жана аларды аткарууга милдеттенет;  

 Банк Жалпы шарттарды жана Банктын тарифтерин бир тараптуу тартипте, ушул 
Келишимде жана Жалпы шарттарда каралган тартипте өзгөртүүгө же толуктоого укуктуу 
экени менен таанышты жана макул, Кардар Банктын тарифтеринин жана Жалпы шарттардын 
өзгөрүүлөрүн Банктын www.demirbank.kg web-сайтында же Банктын обочолонгон түзүмдүк 
бөлүктөрүндөгү маалыматтык стендерде көзөмөлдөп турууга милдеттенет. 
 
III. Кардардын жекече маалыматтарын жыйноого жана иштетүүгө макулдугу 
 
Мен, _________________________________________________________________________ 
Кыргыз Республикасында ыйгарылган ИЖН: ______________________________________, 
өздүгүмдү тастыктоочу документ: __________________ серия ______ №________________ 
     (документтин түрү) 
берилген:_____________________________________________________________________ 

(берилген күнү, берген органдын аталышы) 
Иш жүзүндө жашаган дарегим: __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Каттоого турган дарегим: ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Байланыш телефонум: __________________________________________________________ 
Электрондук почта: ____________________________________________________________ 
макулдук берем: _______________________________________________________________ 

(уюмдун аталышы) 
_____________________________________________________________________________ 

(уюмдун дареги) 

http://www.demirbank.kg/
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жекече маалыматтардын жана алардын өзгөрүшү жөнүндө маалыматтардын төмөнкү 
тизмегине ылайык: улуттук паспортумдун тиби, ИЖН, аты-жөнүм, туулган күнүм, 
документтин номуру, документти берген органдын аталышы жана коду, документтин 
берилген күнү, жарамдуулук мөөнөтү, жынысым, беттин санариптик сүрөтү, жашаган 
дарегим, үй-бүлөлүк абалым 

 менин жекече маалыматтарымды иштетүүгө (жыйноо, жазуу, сактоо, 
актуалдаштыруу (жаӊыртуу, өзгөртүү), жекече маалыматтарды топтоштуруу); 

  Кыргыз Республикасынын «Жекече мүнөздөгү маалыматтар жөнүндө» Мыйзамына 
жана жекече мүнөздөгү маалымат сферасындагы башка ченемдик укуктук актыларга 
ылайык, менин жекече маалыматтарымды үчүнчү жактарга берүүгө; 

  Кыргыз Республикасынын «Насыялык маалымат алмашуу жөнүндө» Мыйзамына 
ылайык менин жекече маалыматтарымды насыялык бюролорго андан ары иштетүү 
(жыйноо, жазуу, сактоо, актуалдаштыруу (жаӊыртуу, өзгөртүү), жекече маалыматтарды 
топтоштуруу) үчүн берүүгө. 

 
Жекече маалыматтарды жыйноо, иштетүү төмөнкү максаттарда гана жүргүзүлөт:  
_____________________________________________________________________________. 
Бул макулдук Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталуучу жекече 
маалыматтарды же мындай маалыматтарды камтыган документтерди сактоонун 
мөөнөттөрү аяктаганга чейин берилет. 
Жекече маалыматтарды иштетүүгө макулдук субъект тарабынан эркин формадагы жазуу 
түрүндөгү арыздын негизинде артка чакыртылышы мүмкүн. Бул макулдук артка чакыртылган 
учурда жекече маалыматтарды иштетүү Кыргыз Республикасынын «Жекече мүнөздөгү 
маалыматтар жөнүндө» Мыйзамынын 5 жана 15-беренелерине ылайык толук же жарым-
жартылай улантылышы мүмкүн. 
Субъект жазуу түрүндөгү суроо-талаптын негизинде өзүнүн жекече маалыматтарын 
иштетүүгө байланышкан маалыматтарды (Кыргыз Республикасынын «Жекече мүнөздөгү 
маалыматтар жөнүндө» Мыйзамынын 10-беренесине ылайык) алууга укуктуу.  
Мен Кыргыз Республикасынын «Жекече мүнөздөгү маалыматтар жөнүндө» Мыйзамынын 
жоболору менен, Жекече маалыматтардын субъектисинин жекече маалыматтарын 
жыйноого жана иштетүүгө макулдугун алуунун тартиби менен, Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн 21-ноябрь, 2017-жылдагы №759 токтому менен бекитилген Жекече 
маалыматтардын субъектилерине алардын жекече маалыматтарын үчүнчү жакка берүү 
жөнүндө билдирүүнүн тартиби жана формасы менен таанышкандыгымды тастыктайм. 
Жекече маалыматтарды коргоо аймагындагы укуктар жана милдеттер түшүндүрүлдү. 
 
Күнү «_____» _________________ 20___жыл (күн, ай, жыл) 
 
_____________________________________________________________________________ 

(аты-жөнү) 
____________________________ 

(колтамгасы) 
 
IV. Тараптардын реквизиттери жана колтамгалары 
 
БАНК: 
«Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» ЖАКы, ОКПО коду 21634476, ИНН01112199610073;  
Юридикалык дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., 720001, Чүй пр., 245; 
Тел:+996(312)610-610 Факс:+996(312)610-445(444) 



Банктык эсептин Башкы келишими 30-июль, 2021-жылы  

Башкы менеджердин укуктук жана уюштуруучулук ишмердик боюнча  

орун басарынын №7 Тескемеси менен бекитилген, 01-сентябрь, 2021-жылы күчүнө кирген. 
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Банктын ыйгарым укуктуу жактары: 

1.______________________________ 

2.______________________________ 

М.О. 

Ыйгарым укуктуу колтамгалар: 

1.___________________________ 

2.___________________________    

 

КАРДАР: 

Аты-жөнү: _______________________________________________________ 

Жашаган дареги:_____________________________________________________________, 

Катталган дареги: ____________________________________________________________, 

Уюлдук телефону:____________________________________________________________, 

Электрондук почта дареги:____________________________________________________. 

 

Кардардын колтамгасы:____________________________ 
 
 
 
 
 
 


