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«BTB EXPRESS» сервисин1 берүү боюнча келишим - коомдук оферта 

«Бай-Түшүм» Банк Ачык Акционердик Коому, мындан ары «Банк» деп аталган, 

россия банкы тарабынан чыгарылган төлөм картасын (VISA, Master Card, МИР ТС) 

кармоочу болуп саналган каалаган адамга, төмөндө берилген Коомдук оферта шарттарында 

бул Сервисти берүү боюнча келишим (мындан ары – «Келишим») түзүп, «BTB Express» 

сервисин (мындан ары - «Сервис») пайдаланууну сунуштайт. 

Банк каалаган убакта өзүнүн кароосу боюнча коомдук офертанын шарттарын 

өзгөртүүгө же аны артка чакыртып алууга укуктуу. Банк коомдук офертанын шарттарын 

өзгөрткөн учурда, өзгөртүүлөр, эгерде мындай жайгаштырууда Банк тарабынан башка 

мөөнөт көрсөтүлбөсө, өзгөртүлгөн оферта шарттарын тиркемеде жана Сервис 

жайгаштырылган веб-ресурста жайгаштырган учурдан баштап күчүнө кирет. Келишимдин 

тексти менен өз убагында таанышпоо тобокелдигин банктык картаны кармоочу тартат. 

Ушул Офертанын шарттары бардык Кардарлар үчүн бирдей болуп саналат. 

Банктын жана Кардардын ортосундагы келишим Кардар Банктын коомдук 

офертасын акцепттөө учурунда түзүлдү деп эсептелет. Келишимдин шарттары банктык 

картаны пайдалануу менен төлөм жүргүзгөн адам тарабынан, жалпысынан аларга кошулуу 

аркылуу кабыл алынышы мүмкүн. 

Коомдук оферта акцепти, башкача айтканда, Кардардын Келишим түзүүгө 

макулдугу Банкта эсепти толуктоону өткөрүү учурунда тиешелүү чек-боксту тандоо 

аркылуу бардык шарттарды толук кабыл алуу болуп саналат. 

Оферта акцептин жүргүзүү менен Кардар аракетке жөндөмдүүлүгү 

чектелбегендигин, камкордук, багуучулук, ошондой эле патронаж алдында турбагандыгын, 

ден соолугунун абалы боюнча өз укуктарын өз алдынча жүзөгө ашырып жана коргой 

алаарын, ушул офертанын маңызын түшүнүүгө тоскоолдук кылган оорулар менен оорубай 

турганын тастыктайт. 

Ушул коомдук оферта Келишим түзүү сунушу болуп саналат. Ушул офертаны 

акцептөө аркылуу түзүлгөн келишим Кыргыз Республикасынын жарандык 

мыйзамдарынын ченемдери менен жөнгө салынат. 
 

1. Жалпы жоболор жана терминдер. 

1.1. Авторизация - Банк-эмитентте Операция жүргүзүүгө уруксат алуу жол-жобосу. 

1.2. Банктык карта – Россия Федерациясынын (мындан ары – РФ) мыйзамдарына жана 

банк-эмитенттин жана Банктык картаны кармоочунун ортосунда түзүлгөн келишимге 

ылайык, жеке жактардын, анын ичинде юридикалык жактардын ыйгарым укуктуу 

өкүлдөрүнүн банк-эмитентте турган акча каражаттары менен операцияларды жүргүзүүсү 

үчүн арналган накталай эмес эсептешүү куралы. 

1.3. Банк-эмитент – РФ аймагында катталган, Карталарды чыгарууну ишке ашырган 

кредиттик уюм. 

1.4. Банк-эквайрер – РФ аймагында катталган жана Карталарды / Карталардын 

реквизиттерин пайдалануу менен жүргүзүлүүчү операциялар боюнча Банк менен 

эсептешүүлөрдү жүзөгө ашырган кредиттик уюм. 

1.5. Карта кармоочу – Банк-эмитент менен келишимге ылайык, Картаны пайдаланып 

Банк-эмитентте турган акча каражаттары менен операцияларды жүргүзгөн жеке жак, анын 

ичинде юридикалык жактын ыйгарым укуктуу өкүлү. 

1.6. Кошумча комиссия – Которуу суммасынан ашыкча Операция жүргүзгөндүгү үчүн 

Банк-эквайрер Пайдалануучудан алуучу сый акы. 
 
 

1 «Бай-Түшүм» Банк ААК россия банкы тарабынан чыгарылган банктык төлөм картасынын кармоочусуна Банк тарабынан берилген 

«Кардарлар интерфейси» аркылуу Банк менен маалыматтык өз ара аракеттенүү мүмкүнчүлүгүн берет. «BTB Express» сервиси 

«СмартКардЛинк» АК, «Ак Барс» Банк КАК, ТКБ КАК жана «Бай-Түшүм» Банк ААК менен биргеликте берилет. 
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1.7. Карта –ТС эсептешүү же кредиттик банктык картасы, ага карата ТС Эрежелери 

менен Пайдалануучунун жана Банк-эмитенттин ортосундагы келишимге ылайык 

Операцияларды жүргүзүү мүмкүнчүлүгү каралган. 

1.8. Курс – Банк аныктаган, РФ валютасынан (РФ рублдери) Кыргыз Республикасынын 

валютасына (сом) акча каражаттарын конвертациялоо курсу. 

1.9. Кардарлар интерфейси – Интернет тармагында Тескемелерди кабыл алууну, 

Которууну жүзөгө ашыруу жолун тандоону жана Пайдалануучуга кызмат көрсөтүү 

тартибин камсыздаган, Банкка же үчүнчү жактарга таандык программалык комплекс. 

1.10. Операция – Пайдалануучунун Келишимдин шарттарына ылайык Кардарлардын 

интерфейси аркылуу демилгеленген, электрондук төлөм каражаты катары Картаны 

пайдалануу менен Которууну жүргүзүүгө тескеме бериши. Операциянын суммасы Банк- 

эквайрер тарабынан Пайдалануучудан алынуучу Кошумча комиссиянын суммасын эске 

алат. Операция Пайдалануучунун Офертаны кабыл алуу (акцепт) фактысы боюнча 

жүргүзүлөт. 

1.11. Которуу – корреспонденттик эсепке жеке жак менен түзүлгөн келишимге ылайык 

Банк-эмитент тарабынан чыгарылган картадан Пайдалануучунун акча каражаттарын 

которуу боюнча колдонулган накталай эмес эсептешүүлөрдүн формаларынын алкагында 

Тескеменин негизиндеги Банк-эквайердин иш-аракети, ошондой эле курстун негизинде 

конвертацияланган Операция суммасын Кошумча комиссия жок Эсепке которуу боюнча 

колдонулган накталай эмес эсептешүүлөр формаларынын алкагында Банктын иш-аракети 

(мындан ары – “Чегерүү суммасы”). Мында Которуу суммасы өзүнө Кошумча 

комиссиянын суммасын камтыбайт. 

1.12. Төлөм документи – аткарылган транзакция жөнүндө толук дайынды камтыган 

маалыматтык билдирүү. 

1.13. Пайдалануучу же Кардар – Операцияны жүзөгө ашыруучу жеке жак – Карта ээси. 

Картага ээлик кылуунун укук ченемдүүлүгү Пайдалануучунун/Кардардын жана Банк- 

эмитенттин ортосундагы келишимдин болушу менен тастыкталат. 

1.14. Алуучу – Которууну алуучу болуп саналган жеке жак – Эсептин ээси. 

1.15. Кызмат көрсөтүүлөрдү жеткирип берүүчү – айрым банк операцияларын жана/же 

төлөм кызмат көрсөтүүлөрүн жүзөгө ашыруу укугуна тиешелүү лицензияга ээ болгон, 

банктар, төлөм системасынын операторлору жана/же төлөм уюмдары. 

1.16. ТС эрежелери – ТС тарабынан аныкталган жана орнотулган жана Картаны 

пайдаланып Операцияларды жүргүзүүдө милдеттүү болуп саналган ченемдер, эрежелер 

жана талаптар. 

1.17. ТС – VISA Inc., же MasterCard Worldwide, же МИР төлөм системасы. Эгерде 

Келишимдин тексти боюнча конкреттүү төлөм системасын көрсөтүү талап кылынбаса, бул 

аббревиатура пайдаланылат. 

1.18. Жумушчу күн – РФ мыйзамдары боюнча расмий жумуш күнү болуп саналган күн. 

1.19. Тескеме – Кардарлар интерфейси аркылуу Банк-эквайерге жана Банкка берилүүчү, 

Которууну жүргүзүүгө карата Пайдалануучунун тапшырмасы. 

1.20. Уюмдун Интернет-төлөмдөр системасы (Система) – Банк-эквайрер жана Банк 

менен өз ара аракеттенүү үчүн Уюм тарабынан пайдаланылган жана Операцияларды жана 

Авторизацияны жүргүзүүнү камсыздаган, Уюмдун адистештирилген аппараттык- 

программалык комплекси. 

1.21. Эсеп – Банкта ачылган Алуучунун банктык эсеби: учурдагы эсеп, банк эмитенти 

болуп саналган Карталарды пайдалануу менен операцияларды эсепке алуу үчүн эсеп. 

1.22. Эсептешүүнүн катышуучулары – Пайдалануучу, Банк-эмитент, Банк-эквайрер, 

Банк, Алуучу. 

1.23. CVC2/CVV2/ППК2 – банктык картанын арткы тарабындагы атайын 3 сандуу код. 

 

2. Келишимдин предмети жана «BTB Express» Сервисин жалпы баяндоо. 
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2.1. Ушул келишимдин алкагында Банк тарабынан ушул Келишимде каралган шарттарда 

Пайдалануучунун тапшырмасы боюнча көрсөтүлгөн реквизиттерге үчүнчү жактардын 

пайдасына төлөмдөрдү жүргүзүү жана эсептерди, төлөм карталарын жана электрондук 

капчыктарды толуктоо жүзөгө ашырылат. 

2.2. Операцияны жүргүзүү ушул Офертанын негизинде КР улуттук валютасында, 

ошондой эле россия рублдеринде же башка валютада жүзөгө ашырылат. 

2.3. Банктагы эсептерге акча каражаттарын чегерүү онлайн режиминде жүрөт (3 банктык 

жумуш күнүнөн кеч эмес). 

2.4. Сервис Visa, MasterCard, МИР банктык төлөм карталары аркылуу Банктагы 

эсептерди толуктоо / кредиттерди тындыруу, төлөм карталарын толуктоо, КР 

банктарындагы, микрофинансы/микрокредиттик мекемелердеги эсептерди толуктоо / 

кредиттерди тындыруу, электрондук капчыкты толуктоо мүмкүнчүлүгүн берет. 

2.5. Кардарлар интерфейси аркылуу Операцияларды жүргүзүү үчүн банктык картаны 

кармоочу Кардарлар интерфейсин пайдалануу боюнча төмөндөгү Эрежелерди сакташы 

керек: 

- Мобилдик Тиркемеге жана/же Кардарлар интерфейси бар болгон веб-ресурска кирүү; 

- Веб-ресурс ишенимдүү экенин жана маалыматтарды коргоого (https://) ээ экенин 

текшерүү; 

- Операцияларды жүргүзүү үчүн тиешелүү бөлүмдү тандоо; 

- Банктык картанын талап кылынган реквизиттерин көрсөтүү (Банктык картанын номери, 

Банктык картанын колдонуу мөөнөтү, Картаны кармоочунун Аты жана Фамилиясы 

CVC2/CVV2/ППК2 коду); 

- Банктагы эсептин талап кылынган реквизиттерин көрсөтүү; 

- Сиз көрсөткөн маалыматтарды текшерүү; 

- Банктагы эсептин ээси жөнүндө маалыматты текшерүү; 

- Операциянын суммасын көрсөтүү; 

- Ушул Офертанын шарттары менен таанышуу жана макул болуу; 

- Бардык маалыматтар дал келгенде, “Которуу” баскычын басуу; 

- 3-D-secure кодунун жардамы менен төлөмдү ырастоо. 

2.6. Сервис банктык карта боюнча интернет-төлөмдү жүргүзүүдө бир жолку паролду 

жөнөтүү технологиясын пайдаланат. 

2.7. Пайдалануучу жана/же картаны кармоочу ТС Эрежелерине ылайык жана банк- 

эмитенттин талаптарына ылайык транзакцияларды өткөрүүнү талашууга укуктуу. 

2.8. Операцияны ийгиликтүү жүргүзүүнү тастыктаган документ электрондук чек болуп 

саналат. Чекти алууну (басып чыгаруу, сактоо) же баш тартууну Пайдалануучу тандайт. 

 
3. Төлөмдөрдү жүргүзүүнүн коммерциялык шарттары 

3.1. Эсептерге, төлөм карталарына, электрондук капчыктарга акча каражаттарын 

чегерүүнү жүргүзүүдө банк-эквайердин жана/же кызмат көрсөтүүлөрдү жеткирип 

берүүчүнүн шарттарына ылайык кошумча комиссия алынат: 

 

№ и/б Кызмат көрсөтүү Комиссиянын 
өлчөмү 

1 Банк эсебин толуктоо / кредитин тындыруу 1% 

2 КР банктарынын жана КР МКК/МФК эсебин толуктоо / 
кредитин тындыруу, электрондук капчыктарды толуктоо 

1,112% 

3 КР банктарынын Элкарт төлөм карталарын толуктоо 1% 

 

3.2. Тарифтер Банктын сайтында жана/же башка коомдук банк ресурстарында 

жайгаштырылат жана кошумча жазуу түрүндөгү кабарлоосуз өзгөртүлүшү мүмкүн. 
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3.3. Банктын сайтында жана/же башка коомдук банк ресурстарында көрсөтүлгөн 

тарифтер актуалдуу болуп саналат. 

 

 

4. Өзгөчө шарттар, анын ичинде сервисти пайдаланууну чектөө 

4.1. Сервис Банктагы (эсепти толуктоо / кредитти тындыруу), башка КР банктарындагы 

жана микрокредиттик/микрофинансылык компанияларындагы жеке жактар үчүн банк 

салымынын (депозиттин) эсебин, төлөм карталарын жана электрондук капчыктарды 

толуктоого мүмкүнчүлүк берет. 

4.2. Сервис Visa, MasterCard, жана МИР карталарын кармоочуларга көрсөтүлөт . Төлөм 

системаларынын тизмеги Пайдалануучуларга кошумча кабарлоосуз Банк тарабынан бир 

тараптуу тартипте өзгөртүлүшү мүмкүн. 

4.3. Карталар менен алдамчылык Операциялардын алдын алуу максатында Банк 

Кардарлар интерфейси аркылуу жүргүзүлүүчү Операциялардын Авторизациясын 

өткөрүүдө эске алына турган лимиттерди (мындан ары – Авторизация лимиттери) 

орнотууга укуктуу. 

 
Авторизация лимиттери 

 Наименование Авторизация лимитинин 
суммасы (руб.) 

Россия-Россия Россия-

Кыргызстан 

1. Бир Операциянын максималдуу суммасы 140 000 70 000 

2. Бир күндөгү Операциялардын максималдуу 
суммасы 

300 000 

3. Бир айдагы Операциялардын максималдуу 
суммасы 

500 000 

4. Бир күндөгү Операциялардын максималдуу 
саны 

8 

5. 4 күндөгү Операциялардын максималдуу 
саны 

20 

 

4.4. Банк эгерде Операциялардын суммасы авторизация лимитинен ашса, Кардарлар 

интерфейси аркылуу жүргүзүлүүчү Операциялардын Авторизациясын өткөрүүдөн баш 

тартууга укуктуу. 

4.5. Банк эгерде айрым пайдалануучунун (жөнөтүүчүнүн) белгилүү мезгилдеги (ай, күн 

ж.б.) Операцияларынын суммасы бул мезгил үчүн белгиленген авторизация лимитинен 

ашса, Кардарлар интерфейси аркылуу жүргүзүлүүчү Операциялардын Авторизациясын 

өткөрүүдөн баш тартууга укуктуу. Мындай пайдалануучу (жөнөтүүчү) үчүн 

Операциялардын Авторизациясын кайра баштоо бул Кардарлар интерфейси үчүн 

авторизация лимити колдонулган мезгил аяктагандан соң кийинки календардык күнү 

жүргүзүлөт. 

 

5. Тараптардын укуктары жана милдеттери 
5.1. Пайдалануучу укуктуу: 

5.1.1. Ушул Келишимде каралган тартипте жана шарттарда «BTB Express» сервисин 

алууга. 

5.1.2. Банкка Офертаны бузуу ниети жөнүндө жазуу түрүндө кабарлоо жөнөтүү менен бир 

тараптуу тартипте Келишимди бузууга. 

5.2. Пайдалануучу милдеттенет: 
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5.2.1. Оферта шарттарын сактоого жана ушул Офертанын 2-главасында берилген 

Карларлардын интерфейсин пайдалануу боюнча эрежелерди жетекчиликке алууга. 

5.2.2. Төлөмдөрдү жүргүзүүдө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын 

сактоого; 

5.2.3. Суроо-талап боюнча Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына 

ылайык, Банктын кардарды талаптагыдай текшерүү жана милдеттүү контролдоо 

чараларын жүзөгө ашыруусу үчүн, анын ичинде кылмыштуу кирешелерди 

легалдаштырууга (изин жашырууга) жана терроризмди каржылоого каршы 

аракеттенүү максатында Банкка кошумча маалыматтарды жана документтерди 

берүүгө. 

5.2.4. Жаңылыш чегерген учурда Банкка туура эмес жүргүзүлгөн операция жөнүндө дароо 

билдирүүгө. 

5.2.5. Эсепке, картага же электрондук капчыкка туура эмес жана/же жаңылыш сумманы 

чегерүүгө алып келген, Банк жана/же эсептешүүнүн катышуучусу тарабында 

техникалык/технологиялык үзгүлтүк болгон учурда, Банктын жазуу түрүндөгү 

кайрылуусунда (расмий кат, электрондук кат, электрондук билдирүү) көрсөтүлгөн 

каражаттарды токтоосуз жана толук көлөмдө кайтарып берүүгө. Мында 

техникалык/технологиялык үзгүлтүктү аныктоо Банктын укугу болуп саналат. 

5.3. Банк укуктуу: 

5.3.1. Олуттуу бузуктарды, каталарды жана үзгүлтүктөрдү аныктаганда, ошондой эле 

профилактикалык иштерди өткөрүү жана ресурстарга санкцияланбаган жетүү 

мүмкүндүгү учурларынын алдын алуу максаттарында программалык жана/же 

аппараттык каражаттардын ишин токтото турууга. Мында Банк мындай токтото 

турууга байланыштуу Кардарда пайда болгон чыгашалар үчүн жоопкерчилик 

тартпайт. Банк ошондой эле кандайдыр бир каражаттардын (түзүлүштөрдүн) 

байланыш системаларынын же электр энергиясын берүү системаларынын ишиндеги 

түз же кыйыр бузуулар, авариялар, мүчүлүштүктөр, үзгүлтүктөр же Банктын 

көзөмөлүнөн тышкары башка жагдайлар пайда кылган, Келишим боюнча өзүнүн 

милдеттенмелерин аткарбагандыгы же талаптагыдай эмес аткаргандыгы үчүн 

жоопкерчилик тартпайт. 

5.3.2. Пайдалануучунун алдын ала макулдугу жок Сервиске, анын функционалдык 

мүнөздөмөлөрүнө жана аны пайдалануу шарттарына өзгөртүүлөрдү жана 

толуктоолорду киргизүүгө (анын ичинде Операциялардын саны жана суммалары 

боюнча жаңы лимиттерди орнотууга жана (же) колдонуудагы лимиттерди 

өзгөртүүгө); 

5.3.3. Маалыматтык, жарнамалык билдирүүлөрдү жөнөтүү үчүн Пайдалануучу Сервиске 

калтырган Пайдалануучунун маалыматтарын колдонууга; 

5.3.4. Төмөндөгү учурларда Пайдалануучуга төлөмдөрдү, операцияларды толук же 

жарым-жартылай жүргүзүүдөн баш тартууга: 

5.3.4.1. Пайдалануучу Оферта шарттарын бузганда; 

5.3.4.2. Пайдалануучу Банк көрсөткөн кызматтарга төлөө тартибин жана мөөнөтүн бузганда; 

5.3.4.3.Пайдалануучу алдамчылык иш-аракеттерин, алдоону, ошондой эле Банк үчүн дагы, 

башка жактар үчүн дагы терс кесепеттерге алып келген башка иш-аракеттерди 

жасаганда; 

5.3.4.4. Пайдалануучунун Банктын алдында карызы болгондо; 

5.3.4.5. эгерде Кардар операциялардын мыйзамдуулугун жана экономикалык максатка 

ылайыктуулугун тастыктаган документтерди берүүдөн баш тартса; 

5.3.4.6. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка учурларда. 

5.3.5. Карталардын белгилүү түрлөрү же конкреттүү Карта менен Сервис аркылуу 

Операцияларды жүргүзүүнү чектөөгө же бөгөттөөгө; 

5.3.6. Төлөмдөрдү жүргүзүүдөн баш тарткан учурда, Банк өзүнө баш тартуу себебин 

түшүндүрбөө укугун калтырат. 



6  

5.3.7. Бузууга чейин кеминде 10 (Он) күн мурун Банктын сайтында 

(https://www.baitushum.kg жана/же Сервистин сайтында https://www.btbexpress.ru) 

жайгаштырып, бир тараптуу тартипте Офертаны бузууга. 

5.3.8. Банк Пайдалануучунун тапшырмасы боюнча көрсөтүлгөн реквизиттерге үчүнчү 

жактардын пайдасына төлөмдөрдү жүргүзүүнү жана эсептерди толуктоону жүзөгө 

ашырууга милдеттенет. 
 

6. Тараптардын жоопкерчилиги 

6.1. Ушул коомдук Офертанын шарттарын аткаруу үчүн жоопкерчилик колдонуудагы 

КР мыйзамдарына ылайык аныкталат. 

6.2. Кардар берилген маалыматтын ишенимдүүлүгү жана толуктугу үчүн жоопкерчилик 

тартат. 

6.3. Ушул Келишим боюнча милдеттенмелерди Кардар тарабынан аткарбоонун же 

талаптагыдай эмес аткаруунун жыйынтыгында анда пайда болгон бардык чыгашалар же 

башка негативдүү кесепеттер үчүн жоопкерчиликти Кардар өз алдынча тартат. 

6.4. Кардар которууну жүзөгө ашырганда, тиешелүү банктын конвертациялоо курсу 

боюнча аныктала тургандыгына байланыштуу банк-эмитент тарабынан эсептен чыгарылып 

алынган курстук айырманын суммасы үчүн Банк жоопкерчилик тартпайт. Эсептен 

чыгарылган сумма жана аны эсептөө тартиби боюнча бардык суроолорду жана 

дооматтарды Кардар банк-эмитентке жөнөтүшү керек. 

6.5. Банк эгерде электрондук билдирүүлөрдү иштеп чыгуунун, акча каражаттарын 

тескөөнүн кечиктирилиши байланыш операторунун (провайдердин), банк- 

корреспонденттин күнөөсү боюнча жана/же жаңылыш реквизиттерди көрсөткөн 

Кардардын күнөөсү боюнча болгон учурларда жоопкерчиликтен бошотулат. 

6.6. Банк Кардардын чыгашалары, ошондой эле Кардар тарабынан жасалган кара 

ниеттиктин же жаңылыштыктын, анын ичинде Котормонун реквизиттерин көрсөтүүдө, 

ошондой эле Кардар ушул Келишимдин 2-главасында белгиленген сунуштарды жана 

талаптарды аткарбагандыгынын натыйжасында пайда болгон башка кесепеттер үчүн 

жоопкерчилик тартпайт. 

6.7. Тараптар жеңилгис күч жагдайлары (форс-мажор) мезгилинде жоопкерчиликтен 

бошотулат. Форс-мажордук жагдайларга шилтеме кылган Тарап мындай жагдай башталган 

күндөн баштап 10 (он) күндөн кеч эмес, компетенттүү мамлекеттик орган тарабынан 

чыгарылган, тастыктоочу документти берүү менен жазуу түрүндө башка Тарапка 

кабарлоого милдеттүү. 

6.8. Банк Банктын акылга сыярлык контролунан тышкары турган иш-аракеттердин 

жыйынтыгында мөөнөтүн өткөрүп жибергендиги же кызмат көрсөтпөгөндүгү үчүн 

жоопкерчилик тартпайт. Мындай иш-аракеттер табигый кырсыктарды, төңкөрүштү, 

аскердик иш-аракеттерди, эпидемияларды, өрттү жана жер титирөөнү, техниканын 

иштебей калышын, программалык камсыздоонун, электр менен камсыздоонун жана 

маалыматтарды берүү системасынын үзгүлтүк болушун, ошондой эле өкмөттүн, 

мамлекеттик органдардын, банк чөйрөсүндөгү контролдоо жана көзөмөлдөө органдарынын 

иш-аракеттерин, ушул Келишимди түзгөн күндөн кийин күчүнө кирген мыйзам актыларын 

камтыйт (бирок чектелбейт). 

6.9. Банк банктык төлөм картасын жоготкондо, уурдатканда же ыйгарым укуктуу 

эмес/бөтөн адам пайдаланганда, ошондой эле Кардар ТС Эрежелерин же ушул 

Келишимдин башка шарттарын бузган учурда тобокелдик жана жоопкерчилик тартпайт. 

6.10. Банктын алдындагы карызын төкпөгөн учурда Кардар Кыргыз Республикасынын 

колдонуудагы мыйзамдарына ылайык Банктын алдында ага таандык бардык мүлкү менен 

жооп берет. 

6.11. Тараптар Кардарлар интерфейсин пайдалануу боюнча талаштарды чечүүдө 

Пайдалануучунун иш-аракетин тастыктаган документтер төмөндөгүлөр болуп саналаарын 

таанышат: 

https://www.baitushum.kg/
https://www.btbexpress.ru/


7  

- Операция жүргүзүүдө берилүүчү Электрондук Чек; 

- техникалык түзүлүштөр жана программалык камсыздоо тарабынан катталган 

Пайдалануучунун иш-аракеттеринин жана буга байланыштуу болгон окуялардын 

протоколу. 

6.12. Пайдалануучу белгиленген коопсуздук жана купуялуулук чараларын, ошондой эле 

Кардарлар интерфейсин пайдалануу боюнча эрежелерди аткарбагандыгы же талаптагыдай 

эмес аткаргандыгы үчүн тобокелдикти жана жоопкерчиликти тартат. 

 
7. Корутунду жоболор 

7.1. Пайдалануучунун даттанууларды жана дооматтарды берүү тартиби, аларды кароо 

жана чечүү шарттары ТС Эрежелерине жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына 

ылайык аныкталат. 

7.2. Ушул Келишимден же ага байланыштуу келип чыгышы мүмкүн болгон бардык 

талаштар жана пикир келишпестиктер Тараптардын ортосундагы сүйлөшүүлөр тартибинде 

чечилет. Талаштарды сүйлөшүүлөр аркылуу чечүүгө мүмкүн болбогон учурда, талаштар 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте Кыргыз Республикасынын 

сот органдарында кароого жатат. 

7.3. Банктын Пайдалануучунун тапшырмаларын талаптагыдай аткарбагандыгы 

жөнүндө, анын ичинде кардардын эркине каршы жасалган же туура эмес аткарылган төлөм 

боюнча Пайдалануучунун бардык дооматтары талаптагыдай эмес аткарууну аныктаган 

учурдан тартып 10 (он) календардык күн ичинде Банкка берилиши керек. Пайдалануучу 

(картаны кармоочу) дооматтарды кеч мөөнөттө бергенде, Банк аны эске албай жана карабай 

коюуга укуктуу. 

7.4. Ушул Келишимде каралбаган бардык учурда Тараптар Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарын жетекчиликке алышат. 

 

8. Банктын реквизиттери 

 
«Бай-Түшүм» Банк Акчык Акционердик коому 

720001, Кыргыз Республикасы, 
Бишкек ш., Үмөталиев көч., 76 

ОКПО 23991003 

ИСН 02312200510090 

ИСКБ 999 
БИК 101001 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкындагы 
Корреспонденттик эсеп №1013810000580116 

Байланыш тел.: + (996) 312905805 
E-mail: baitushum@baitushum.kg 
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