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Басылма Кыргыз Республикасынын финансы системасынын учурдагы абалын
экономиканын башка секторлору ёз ара байланышта кароого арынышы боюнча
аналитикалык маалыматты камтыйт. Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жёнщндё коомчулукка маалымдайт. Алты айда бир жолу кыргыз,
орус жана англис тилдеринде жарык кёрёт.
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Годовой отчет Национального банка Кыргызской Республики
Издание является полным отчетом Национального банка за прошедший год.
Содержит краткую информацию об экономическом развитии республики и денежно-кредитной политике, финансовую отчетность Национального банка, общие
сведения о НБКР, статические приложения. Выпускается на трех языках: кыргызском, русском и английском.
Бюллетень Национального банка Кыргызской Республики
Информационное издание содержит статические сведения по основным макроэкономическим показателям и секторам экономики Кыргызской Республики.
Выпускается на трех языках: кыргызском, русском и английском.
Платежный баланс Кыргызской Республики
«Платежный баланс Кыргызской Республики» отражает последние тенденции
в развитии внешнего сектора. В приложениях приводятся таблицы с данными по
нейтральной форме платежного баланса, структуре внешней торговли, международным резервам, внешнему долгу. Выпускается ежеквартально - в январе, мае,
июле, октябре на кыргызском, русском и английском языках.
Обзор инфляции в Кыргызской Республике
Издание содержит описание динамики потребительских цен в республике и ее
регионах, анализ основных факторов инфляции, информацию о решениях Национального банка Кыргызской Республики в области денежно-кредитной политики
и представляет прогноз инфляции на предстоящий период. Публикуется ежеквартально на кыргызском, русском и английском языках.
Пресс-релиз Национального банка Кыргызской Республики
«Пресс-релиз НБКР» содержит хронику событий, происходящих в Национаном банке и банковской системе в целом, оперативную информацию НБКР за неделю, аналитические материалы по финансовому рынку и другую информацию
к сведению СМИ (средства массовой информации), юридических и физических
лиц. Публикуется еженедельно на русском и кыргызском языках.
Отчет о стабильности финансового сектора Кыргызской Реcпублики
Издание содержит аналитическую информацию о текущем положении финансовой системы Кыргызской Республики во взаимосвязи с другими секторами экономики. Информирование общественности о стабильности финансового сектора
Кыргызской Республики. Выпускается 1 раз в 6 месяцев на трех языках: кыргызском, русском и английском.
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
Бишкек ш., Т. Щметалиев кёч., 101
2015-жылдын 25-ноябрындагы № 71/6

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы
№ 10/15 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чет
өлкө валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын
аныктоо» эрежелерин бекитүү тууралуу» токтомуна толуктоо
киргизүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
жөнүндө» мыйзамынын 7, 17 жана 43-беренелерине таянуу менен
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
1. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы №
10/15 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чет өлкө
валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо»
эрежелерин бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй толуктоо
киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкы тарабынан чет өлкө валюталарынын кыргыз сомуна
карата расмий курстарын аныктоо эрежелерине карата 2-тиркемедеги:
- Кыргыз сомуна карата расмий курстары Улуттук банк тарабынан
жума сайын белгиленүүчү чет өлкө валюталарынын тизмеги төмөнкү
мазмундагы 40-пункт менен толукталсын:
«40. Сауд риялы».
2. Токтом 2016-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет.
3. Юридика башкармалыгы:
- ушул токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын
камсыз кылсын;
- расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде
чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
4. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы ушул токтом менен
республиканын коммерциялык банктарын, Кыргыз Республикасынын
Финансы
министрлигин,
Кыргыз
Республикасынын
Экономика
министрлигин,
Кыргыз
Республикасынын
Өкмөтүнө
караштуу
Мамлекеттик бажы кызматын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө
караштуу Мамлекеттик салык кызматын, Кыргыз Республикасынын
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Улуттук статистика комитетин, Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк
бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы
өкүлчүлүгүн тааныштырсын.
5.
Ушул
токтомдун
аткарылышына
контролдук
Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары Н.Жеңиш
мырзага жүктөлсүн.

Төрага 					
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
Бишкек ш., Т. Щметалиев кёч., 101
2015-жылдын 25-ноябрындагы № 71/7

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы
№ 45/13 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан
кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында
кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» жобону
бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү
жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
жөнүндө» Мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз
Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы № 45/13 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
тарабынан кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында
кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна тиешелүү өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет) киргизилсин.
2. Юридика башкармалыгы:
–– токтомдун Улуттук банктын расмий сайтына жарыяланышын
камсыз кылсын;
–– расмий
жарыялангандан
кийин
бул
токтомду
Кыргыз
Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик
реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
3. Токтом расмий жарыялангандан тартып 15 күн өткөндөн кийин
күчүнө кирет.
4. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы ушул токтом менен
коммерциялык банктарды тааныштырсын.
5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары, Н. Жениш мырзага жүктөлсүн.
Төрага					
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Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2015-жылдын 25-ноябрындагы
№ 71/7 токтомуна карата
тиркеме
Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы
№ 45/13 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кайра
каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик
аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү
тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор
Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы № 45/13
«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кайра каржылоо жана
ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү
тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:
Жогоруда белгиленген токтом менен бекитилген «Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби
жөнүндө» жободо:
1) Жобого карата 1-тиркеменин:
- Кредиттик аукцион жөнүндө Башкы келишимдин 9.3-пункту төмөнкү
редакцияда берилсин:
«9.3. Башкы келишим, Тараптардын ар бири үчүн бирдей юридикалык күчкө ээ орус тилинде 3 (үч) түп нускада жана кыргыз тилинде 3 (үч)
нускада түзүлгөн. Келишимдин эки нускасы Улуттук банкта сакталат, ал
эми бир нускасы Банкка берилет.»;
2) Кредиттик аукцион жөнүндө Башкы келишимге карата 4-тиркеменин:
- Кредиттик аукцион жөнүндө Башкы келишимге Кредиттик келишимдин 3.3-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«3.3. Кредиттик каражаттарды жайгаштыруу мөөнөтү бүткөндөн кийинки 5 (беш) жумуш күнү ичинде Банк, ар бир түпкү карызгерди, анын
ичинде БФКМди, анын аталышы/аты-жөнүн, кредиттөө шартын (пайыздык ченин, мөөнөтүн, кредитөө багытын (тармагын), аталышын жана
күрөө өлчөмүн ) жана тиешелүү кредиттик келишимдин жана күрөө келишиминин реквизиттерин (номерин жана кол коюлган күнүн) Улуттук
банкка ушул Кредиттик келишимдин 2-тиркемесине ылайык берүүгө милдеттүү.»;
- Кредиттик аукцион жөнүндө Башкы келишимге карата Кредиттик келишим төмөнкү мазмундагы 3.3-1-пункту менен толукталсын:
«3.3-1. Банк, кредиттик портфелинин абалы жөнүндө отчетту ушул
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Кредиттик келишимге карата 3-тиркемеге ылайык Улуттук банкка ай сайын сунуштап турууга тийиш.»;
- Кредиттик аукцион жөнүндө Башкы келишимге карата Кредиттик келишим төмөнкү мазмундагы 2, 3-тиркемелери менен толукталсын:
«20___-жылдын «___»______№___
Кредиттик келишимге карата
2-тиркеме
Ай сайын кийинки айдын бешине чейин

Күрөөнүн наркы

Күрөөнүн түрү

Пайыздык чени

Кредиттин суммасы

Акыркы кредит
алуучунун аты

Региону

Экономиканын
тармагы

Кредиттин максаттуу багытталышы

Кредитти төлөө
күнү

Кредит берүү күнү

Кредиттик келишимдин номери

№

Аукциондун коду

Форма 1. Кредиттик аукциондордун алкагында алынган Улуттук
банктын каражат эсебинен берилген кредиттер жөнүндө отчет
мезгили							
банк
сом/пайыз түрүндө

1
2
3
…
n
Жыйынтыгында

				
							
			
Банктын жетекчисинин аты-жөнү
кол тамгасы
мөөр»

12

БФКМдерди каржылоо

туристтик
чөйрө

курулуш
орточо салмактанып алынган чен

транспорт,
соода
байланыш жана жана комкызмат көрсөтүү
мерция
орточо салмактанып алынган чен

13
суммасы

суммасы

орточо салмактанып алынган чен

суммасы

орточо салмактанып алынган чен

орточо салмактанып алынган чен

суммасы

суммасы

Аукциондун коду

1
2
АК1
АК2
…
АКn
Ж
Банктын жетекчисинин аты-жөнү 					
мөөр»

кол тамгасы

суммасы

айылчарбасы
орточо салмактанып алынган чен

суммасы

өнөр
жайы

орточо салмактанып алынган чен

Тармактар боюнча берилген кредиттердин жалпы көлөмү

Мезгилдин башына карай жабылбаган кредиттин калдыгы
3

Мезгилдин аягына карай жабылбаган кредиттин калдыгы
4

Жабуу көлөмү
5 (3-4)

6

Жаңы берилген кредиттин
көлөмү

Форма 2. Кредиттик аукциондордун алкагында Улуттук банктын каражат эсебинен берилген кредиттик портфелдин абалы жөнүндө отчет
датасы					
банк							
сом/пайыз түрүндө			

Ай сайын кийинки айдын бешине чейин 			

«20___-жылдын «___»______№___
Кредиттик келишимге карата
3-тиркеме
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3) Кредиттик аукцион жөнүндө Башкы келишиминдеги 7-тиркеменин:
- Кредиттик келишимдердин талап кылуу укугун күрөөгө коюу боюнча
Күрөө келишиминдеги 2-тиркемеси төмөнкү редакцияда берилсин:
«20____-жылдын «___»______№___
Кредиттик келишимдер боюнча талап кылуу
укугун күрөөгө коюу келишимине карата
2-тиркеме

а) өнөр жайына кредиттер
б) айыл-чарбасына,
даярдоого жана кайра иштетүүгө кредиттер
в) транспорт, байланыш жана кызмат
көрсөтүү чөйрөсүнө
кредиттер
г) соода жана коммерциялык операцияларга кредиттер
д) курулушка кредиттер
14

Күрөөлүк камсыздоонун жалпы
наркы(сом)

жоготуулар катары классификациялануучу активдер

шектүү активдер,

субстандарттык активдер

көзөмөл алдында турган
активдер

нормалдуу

Кредитти
классификациялоо (сом)
канааттандыраарлык

Отчеттук айдын аягына карата
карыздын суммасы (сом)

Отчеттук айдын башталышына
карата карыздын суммасы (сом)

Кредиттик портфелдин жалпы суммасы, анын ичинде

Берилген кредиттин баштапкы
суммасы (сом)

Ай сайын кийинки айдын бешине чейин
3-форма. №______(аукциондун коду) кредиттик келишим боюнча
күрөөлүк камсыздоо мониторинги - кредит/кредиттик портфель боюнча талап кылуу укугуна тиешелүү отчет (ошол күнгө карата)
мезгили
банк
сом түрүндө
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е) туристтик чөйрөгө
кредиттер
ё) жеке адамдарга
кредиттер (керектөө
кредиттери)
Жыйынтыгында

Банктын жетекчисинин аты-жөнү
кол тамгасы
мөөр»
4) Бүт текст боюнча «НБКР» деген аббревиатураны «Улуттук банк»
сөзүнө тиешелүүлүгүнө жараша жөндөмөлөрүндө алмаштырылсын.
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
Бишкек ш., Т. Щметалиев кёч., 101
2015-жылдын 25-ноябрындагы № 71/11

«Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын
ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы жөнүндө» мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине, ошондой эле
«Кыргыз Республикасынын төлөм системасы жөнүндө» жана «Кыргыз
Республикасында лицензиялоо-уруксат берүү системасы жөнүндө»
мыйзамдарга таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк
Башкармасы токтом кылат:
1. «Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын
ишин лицензиялоо жөнүндөгү» жобо (кошо тиркелет) бекитилсин.
2. Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 24-декабрындагы №
58/9 «Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын
ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтому күчүн
жоготкон катары таанылсын.
3. Юридика башкармалыгы:
–– токтомдун Улуттук банктын расмий сайтына жарыяланышын
камсыз кылсын;
–– расмий жарыялангандан кийин бул токтомдун Кыргыз
Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик
реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
4. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө
кирет.
5. Документ менен иш алып баруу жана коммуникациялар
башкармалыгы ушул токтом менен Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмдөрүн,
областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн
тааныштырсын.
6. Төлөм системалары башкармалыгы ушул токтом менен төлөм
системасынын операторлорун, төлөм уюмдарын жана Кыргыз
Республикасынын коммерциялык банктарын тааныштырсын.
7. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу
милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун
басары, айым Б. Ж. Жеенбаевага ыйгарылсын.
Төрага					
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Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2015-жылдын 25-ноябрындагы
№ 71/11 токтомуна карата
тиркеме
«Төлөм системаcынын операторлорунун жана төлөм
уюмдарынын ишин лицензиялоо жөнүндө»
ЖОБО
1-глава. Жалпы жоболор
1. «Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын
ишин лицензиялоо жөнүндө» ушул жобо (мындан ары - Жобо),
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасында лицензиялыкуруксат берүү тутуму жөнүндө» жана «Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкы жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын төлөм системасы
жөнүндө» мыйзамдарына ылайык иштелип чыккан жана анда Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары – Улуттук банк) тарабынан
төмөнкү иш багыттарын лицензиялоо тартиби белгиленген:
1) маалыматтык технологияларга жана электрондук каражаттарга,
ошондой эле төлөмдөрдү өткөрүү ыкмаларына негизденген төлөм
системасы аркылуу үчүнчү жактардын пайдасына товарлар жана кызмат
көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү кабыл алуу жана өткөрүү, эсептешүүлөрдү
жүзөгө ашыруу байланыштуу, өз иш натыйжасынан болуп саналбаган
кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо;
2) үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча
финансылык маалыматтарды кабыл алуу, иштеп чыгуу жана сунуштоо
(процессинг, клиринг) боюнча кызматтарды төлөм системасынын, ошол
процессинг, клиринг борборунун катышуучуларына сунуштоо.
2. Жободо төмөнкү түшүнүктөр пайдаланылган:
1) товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоочунун агенти
(мындан ары-агент) - товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү
сунуштоочулар менен товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү
сунуштоочунун атынан жеке адамдардан жана юридикалык жактардан
(кардарлардын) төлөмдөрдү кабыл алуу боюнча ишти жүзөгө ашыруу
жөнүндө агенттик келишим түзгөн лицензиат.
2) лицензиат – Улуттук банктан ишкердикти жүзөгө ашыруу укугуна
лицензия алган төлөм системасынын оператору жана/же төлөм уюму;
3) агенттик келишим – агент (лицензиат) менен товарларды жана
кызматтарды сунуштоочунун ортосунда ушул Жободо көрсөтүлгөн кызмат
көрсөтүүлөрдү товарларды жана кызматтарды сунуштоочунун атынан
лицензиаттын сунуштоосу жөнүндө келишим. Мында товарларды жана
кызматтарды сунуштоочунун кардарлары алдында товарларды жана
кызматтарды сунуштоо боюнча милдеттенмелердин аткарылышына
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товарларды жана кызматтарды сунуштоочу жооп берет. Агент (лицензиат)
ушул жободо көрсөтүлгөн төлөмдөрдү кабыл алуу боюнча иштин камсыз
болушуна кардар алдында жооп берет;
4) кызмат адамдары – Башкарманын мүчөлөрү (финансы директору,
техникалык директор, башкы бухгалтер) жана акысыз негизде
иштегендигине же сый акы алгандыгына карабастан, лицензиаттын
саясатын аныктаган башка адамдар;
5) өтүнүч ээси – Улуттук банкка төлөм системасынын операторунун
жана/же төлөм уюмунун ишин жүзөгө ашыруу үчүн лицензия алууга
кайрылган юридикалык жак;
6) кардар – төлөмдөрдү үчүнчү жактардын пайдасына жүзөгө
ашырууда төлөм уюмдарынын кызматтарын пайдаланган жеке адам же
юридикалык жак, жеке ишкер;
7) клиринг – эки же андан көп тараптар ортосунда бирдей талаптарды
чегеришүү жана чегеришүүнүн натыйжасында ошол тараптар ортосунда
жыйынтык милдеттенмелерди аныктоо боюнча ишкердик;
8) клиринг борбору – клиринг жүзөгө ашырылган мекеме;
9) төлөм системасынын оператору – төлөм системасынын ишин
камсыздаган жана катышуучулар менен төлөм системасына катышуу
келишимин түзгөн юридикалык жак, Кыргыз Республикасынын резиденти
же резидент эмеси. Мында оператор жана катышуучулар өз ишин төлөм
системасынын алкагында жана Улуттук банктын ченемдик укуктук
актыларына ылайык жүргүзүүгө милдеттенишет. Төлөм системасынын
операторунун күндөлүк ишин тескөө, анын катышуучуларынын жалпы
жыйынына же Директорлор кеңешине отчет берүүчү коллегиалдуу
аткаруу органы тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына
ылайык жүзөгө ашырылууга тийиш;
10) төлөм уюму – Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында
жана ушул Жободо белгиленген тартипте, төлөм уюму менен кызмат
көрсөтүүнү сунуштоочулар ортосунда түзүлгөн келишимге жана төлөм
уюму менен банк ортосунда түзүлгөн агенттик келишимге ылайык
үчүнчү жактардын-кызмат көрсөтүүнү сунуштоочулардын пайдасына
жеке адамдардан жана юридикалык жактардан төлөмдөрдү кабыл алуу
боюнча кызмат көрсөтүү боюнча ишти жүзөгө ашырган банктык эмес
уюм, Кыргыз Республикасынын резиденти;
11) төлөм – нак жана нак эмес акча каражаттарын пайдалануу менен
акчалай милдеттенмелерди аткаруу;
12) товарларды жана кызматтарды сунуштоочу (мындан ары
- сунуштоочу) – сатылган товарлар (аткарылган иштер, кызмат
көрсөтүүлөр) үчүн кардардан акча каражаттарын алган юридикалык жак
же жеке ишкер;
13) субагент – агент менен жеке адамдардан же юридикалык
жактардан төлөмдөрдү сунуштоочулардын пайдасына кабыл алуу
боюнча ишти жүзөгө ашыруу жөнүндө субагенттик келишим түзгөн
юридикалык жак же жеке ишкер;
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14) субагенттик келишим – агент (лицензиат) менен субагенттин
ортосунда лицензиаттын атынан ушул Жободо көрсөтүлгөн кызмат
көрсөтүүлөрдү сунуштоо жөнүндө келишим. Мында субагенттер
тарабынан кызмат көрсөтүүнү сунуштоочу (үчүнчү жактар) алдында
милдеттенмелердин
аткарылышына
жоопкерчилик
лицензиатка
жүктөлөт;
15) төлөмдү иштеп чыгуу – эсептешүүнү жүргүзүү жана ишке ашыруу
максатында, төлөм жөнүндө маалыматтарды алуу, топтоо, салыштырып
текшерүү, корректировкалоо жана жөнөтүү боюнча иш-аракеттердин
ырааттуулугу;
16) процессинг – бул, өзүндө финансылык маалыматты топтоону,
иштеп чыгууну жана төлөм системасынын катышуучуларына берүү
боюнча өз ара байланыштуу процесстерди камтыган ишкердик;
17) процессинг борбору (же төлөмдөрдү иштеп чыгуу борбору) –
процессингди жүзөгө ашырган юридикалык жак;
3. Төлөм системасынын оператору жана төлөм уюму өз ишин, анын
ичинде Улуттук банк тарабынан берилген лицензияда көрсөтүлгөн
операцияларды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык
жүзөгө ашырат.
4. Бул жобо, коммерциялык банктар менен түзүлгөн агенттик
келишимдин негизинде калкка чекене банктык кызмат көрсөтүүлөрдү
сунуштаган агенттерге, Улуттук банктын банктык же башка лицензиясынын
негизинде банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин ишине,
ошондой эле субагенттерге таркатылбайт.
5. Улуттук банк өтүнүч ээсинен/лицензиаттардан алардын ишине
жана алардын уюштуруучуларынын ишине тиешелүү маалыматтарды,
ошондой эле алардын кызмат адамдары тууралуу маалыматтарды жана
башкаларды талап кылууга укуктуу.
6. Лицензиаттар Кыргыз Республикасынын аймагында жана анын
чегинен тышкары обочолонгон бөлүмдөрдү жана туунду юридикалык
жактарды түзүүгө укуктуу.
7. Лицензиаттар обочолонгон бөлүмдөрдүн жана туунду юридикалык
жактардын саны жөнүндө маалыматтарды ушул Жободо белгиленген
тартипте Улуттук банкка жөнөтүүгө милдеттүү.
8. Улутук банктын лицензиясы жок төлөм системасынын
операторлоруна жана төлөм уюмдарына сунуштоочулар жана субагенттер
менен агенттик жана субагенттик келишим түзүүгө тыюу салынат.
9. Лицензиат менен субагенттик келишим түзгөн субагент, төлөм
системасынын оператору же төлөм уюму менен өз ишин лицензиясыз
ишке ашырган шартта жоопкерчилик тартпайт. Лицензиясыз ишкердикти
жүргүзгөндүгү үчүн жоопкерчилик төлөм системасынын операторлоруна
жана/же төлөм уюмдарына жүктөлөт.
10. Процессинг жана электрондук акчаларды жайылтуу боюнча
кызматтарды сунуштоо жагында ишин башташкан/токтотушкан
лицензиаттар, бул иштин анык башталаарына же токтотулгандыгына
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чейинки кеминде бир ай ичинде, уюмдун аталышын, системанын
аталышын көрсөтүп, банк-эмитент менен түзүлгөн тиешелүү
келишимдердин көчүрмөлөрүн кошо тиркөө менен бул тууралуу
Улуттук банкка билдиришет. Билдирүүдө пландаштырылып жаткан иш,
электрондук акчаларды пайдалануу менен пландаштырылып жаткан
операциялардын масштабы жана мүнөзү тууралуу маалыматтар да
көрсөтүлөт. Процессингди жана электрондук акчаны жайылтууну токтото
турган лицензиаттар банк-эмитентке жана өз кардарларына алардын
ортосунда түзүлгөн келишим шарттарына ылайык маалымдоого тийиш.
11. Лицензиаттар өз субагенттери жөнүндө төмөнкү актуалдуу
маалыматтарга ээ болууга тийиш:
а) эгерде субагент юридикалык жак болсо – анын аталышы,
юридикалык дареги (жайгашкан жери), байланышуу маалыматтары
(телефон, факс, электрондук почта).
б) эгерде субагент жеке ишкер болсо – жеке ишкердин мамлекеттик
каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүгүнө же Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарына ылайык берилген патентине тиешелүү маалыматтар.
2-глава. Өтүнүч ээлеринин/лицензиаттардын кызмат
адамдарына карата талаптар
12. Лицензиаттын ишин талаптагыдай уюштуруу максатында, анын
штатында төраганын (жетекчинин), техникалык директордун, башкы
бухгалтердин кызмат орду каралууга жана булар коллегиалдык башкаруу
органынын курамына кирүүгө тийиш. Зарылчылыкка жараша төраганын
жана техникалык директордун кызматын бириктирүүгө жол берилет.
13. Коллегиалдуу органдын төрагасы төмөнкүдөй талаптарга жооп
берүүгө тийиш:
- жогорку билиминин болушу;
- акыркы 10 (он) жыл ичинде экономикалык жана/же юридикалык
жана/же техникалык чөйрөдө иш алып барган компаниянын жетекчиси
кызматында кеминде 3 жылдык иш тажрыйбасынын болушу;
- сот жообуна тартылбаган болушу;
Техникалык директор төмөнкүдөй талаптарга жооп берүүгө тийиш:
- жогорку техникалык билиминин болушу;
- сот жообуна тартылбаган болушу;
- өз кесиби боюнча кеминде 3 (үч) жылдык иш тажрыйбасынын
болушу;
14. Башкы бухгалтер төмөнкүдөй талаптарга жооп берүүгө тийиш:
- жогорку же орто-кесиптик билиминин болушу;
- бухгалтердик эсепке алуу жагында жана финансылык отчетту эл
аралык стандарттарга ылайык түзүү чөйрөсүндө билиминин болушу,
жогоруда көрсөтүлгөн багыттар боюнча курсту аяктагандыгын (экзамен/
тестти ж.б. тапшыргандыгын) же квалификациясын жогорулаткандыгын
тастыктаган, акыркы 5 (беш) жыл ичинде алган сертификаттын же башка
документтердин болушу;
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- сот жообуна тартылбаган болушу.
15. Лицензиаттар 5 (беш) жумуш күнү ичинде бардык өзгөртүүлөр,
анын ичинде уставдык капитал өлчөмүнүн, коллегиалдуу органдын,
уюштуруучулардын курамынын, ошондой эле айкын жашаган жеринин
жана юридикалык дарегинин өзгөргөндүгү тууралуу (ырастоочу
документтердин көчүрмөлөрүн кошо тиркөө менен) Улуттук банкка
маалымдоого милдеттүү.
3-глава. Лицензиялоо тартиби
§ 1. Лицензия алуу үчүн зарыл документтер
16. Ушул жобонун 1-пунктунда көрсөтүлгөн ишти жүзөгө ашырууга
лицензия алуу үчүн өтүнүч ээси Улуттук банкка төмөнкү документтерди
мамлекеттик же расмий тилдерде бир нускада сунуштайт:
1) ушул Жобого карата 1-тиркемеде белгиленген форма боюнча
түзүлгөн, өтүнүч ээсинин жетекчисинин кол тамгасы коюлган лицензия
берүү жөнүндө өтүнүч кат;
2) уюштуруучу документтердин нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн
көчүрмөсү: ошол юридикалык жактын жетекчисинин кол тамгасы жана
мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн устав, мамлекеттик каттоодон өткөндүгү
жөнүндө күбөлүк, юридикалык жакты түзүү тууралуу, уставдык капиталдын
өлчөмү жөнүндө, башкаруунун коллегиалдык органын тандоо жөнүндө
чечим;
3) уюштуруучулар-юридикалык жактардын төмөнкү документтеринин
нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү: ошол юридикалык
жактын жетекчисинин кол тамгасы жана мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн
уюштуруу документтери, мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө жана
акыркы отчеттук күнгө карата түзүлгөн, салык органына тапшырылган
финансылык отчет;
4) документтерди тапшыруу учурунда салык органдарынан салыктык
карызынын жок экендигин тастыктаган маалымкат;
5) жаңыдан түзүлүп жаткан компаниялар үчүн кеминде төмөнкүлөр
камтылган бизнес-план:
- операцияларды ишке ашырууда алдыга коюлган максаттарды
аныктоо;
- мындай операцияларды ишке ашыруудан күтүлгөн экономикалык
натыйжалардын болжолдуу эсептери;
6) чарба иш каражаттарын сактоо жана пайдалануу үчүн коммерциялык
банкта эсептешүү эсебин ачууга түзүлгөн келишимдердин көчүрмөлөрү;
7) төлөм уюмдары үчүн – сунуштоочулардын пайдасына көрсөткөн
кызматтар үчүн калктан жана өз субагенттеринен түшкөн акча
каражаттарын сактоо жана пайдалануу үчүн коммерциялык банкта
эсептешүү эсебин ачууга түзүлгөн келишимдердин көчүрмөлөрү;
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8) иштеп турган компаниялар үчүн - сунуштоочуга акча каражаттардын
өткөрүлүп берилишин же алардын сатып алуучуга кайтарылып
берилишинин гарантиясын камсыз кылган төмөнкү келишимдердин
биринин көчүрмөсү:
- мүмкүн болуучу тобокелдиктер жана жоготуулар үчүн каралган
камды сактоо боюнча банктык аманат жөнүндө келишимдер;
- сунуштоочуну алдын ала төлөө формасында тейлөө каралган
келишимдер;
- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, мүмкүн болуучу
тобокелдиктер менен жоготуулардын ордунун жабылышын камсыз
кылган банктык гарантия же башка келишимдер.
Жаңы түзүлгөн компаниялар үчүн жогоруда көрсөтүлгөн келишимдер
лицензия берилген күндөн кийинки 3 (үч) айдын ичинде Улуттук банкка
берилүүгө тийиш.
9) коммерциялык банктагы эсепке каражаттардын 100% уставдык
капитал (1 000 000 (бир миллион) сомдон кем эмес) катары салынгандыгын
тастыктаган документ. Уставдык капиталды түзүү максатында салынган
акча каражаттарын лицензия берүү/берүүгө баш тартылган жөнүндө
чечим кабыл алынганга чейин пайдаланууга тыюу салынат;
10) уюштуруучулардын уставдык капиталды түзүүгө багытталган
акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын аныктоого өбөлгө түзгөн,
тастыктаган тиешелүү документтерди кошо тиркөө менен маалыматтар;
11) төлөм системасында жүзөгө ашырылуучу операциялардын
финансылык мониторингин жүргүзүү тартибин жөнгө салуучу ички
документтердин көчүрмөлөрү;
12) төлөм уюму үчүн – акча каражаттарын инкассалоо жана сактоо
тартибин жүзөгө ашыруу тартибин жөнгө салуучу, ички документтердин
көчүрмөлөрү;
13) төлөм системасынын оператору үчүн - жетекчи тарабынан кол
коюлган жана мөөр менен күбөлөндүрүлгөн төлөм системасынын иштөө
эрежелери, алар төмөнкүлөрдү камтууга тийиш:
- системанын архитектурасын жана анын иштөө схемасын;
- системага кирүү жана чыгуу жол-жоболору;
- катышуучуну системага кошуу тартиби;
- процессинг жүргүзүү тартиби;
- төлөм системасынын катышуучуларынын өз иши тууралуу
маалыматтарды төлөм системасынын операторуна берүү тартиби;
- тобокелдиктерди тескөөдө колдонулуучу моделди, тобокелдиктерди
тескөө иш-чараларынын тизмесин жана ыкмаларын кошо алганда, төлөм
системасындагы тобокелдиктерди тескөө системасы;
- маалыматтарды коргоого карата талаптар;
- талаш маселелерди чечүү тартиби;
- системада штаттан тышкаркы жагдай келип чыккан шартта,
катышуучулардын аракеттенүү тартиби;
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- катышуучулардын укуктары, милдеттери жана жоопкерчиликтери;
- жөнөтүүчүлөрдүн жана алуучулардын маалымат китепчесин тескөө,
кардарларды террористтердин эл аралык уюмдар тарабынан чыгарылган
тизмеси, террористтердин улуттук тизмеси, терроризмге катыштыгы
бар деп шектенүүдөгүлөрдүн улуттук тизмеси боюнча текшерүү
механизмдеринин системада бар экендигин сүрөттөө;
14) лицензияны алууга төлөм төлөнгөндүгүн ырастаган документ;
15) ушул Жобого карата 2-тиркемеге ылайык, коллегиалдуу башкаруу
органынын мүчөлөрү тарабынан өз колу менен толтурулган жана кол
тамгалары коюлган анкета, төмөнкүлөрдүн көчүрмөлөрүн кошо тиркөө
менен;
- инсандыгын тастыктаган документтердин;
- коллегиалдуу башкаруу органынын мүчө-жактарынын тиешелүү
кызматтарга дайындалгандыгын тастыктаган документтердин;
- ушул Жобонун 2-главада көрсөтүлгөн талаптарга шайкештигин
тастыктаган документтердин;
16) коммерциялык банк менен электрондук акчаларды сактоо,
пайдалануу жана алар менен ишке ашырылган операцияларды эсепке
алуу боюнча эсептешүү эсептерин ачуу жөнүндө түзүлгөн келишимдин
көчүрмөсү (процессинг жана электрондук акчаларды жайылтуу боюнча
кызматтарды сунушташкан өтүнүч ээлери үчүн);
17) электрондук акча эмитенти менен аларды чыгарууга түзүлгөн
келишимдин көчүрмөсү (процессинг жана электрондук акчаларды
жайылтуу боюнча кызматтарды сунушташкан өтүнүч ээлери үчүн);
18) өтүнүч ээсинин атынан анын өкүлү ишеним каттын негизинде иш
алып барган учурда, лицензияны алууга анын өкүлүнө берилген ишеним
кат.
17. Лицензия алуу үчүн документтер Улуттук банкка, анын областтык
башкармалыгына жана Улуттук банктын Баткен областындагы
өкүлчүлүгүнө (өтүнүч ээсинин жайгашкан жери боюнча) берилиши
мүмкүн.
18. Улуттук банкка ушул жобого ылайык сунушталуучу жана
бир барактан ашкан бардык документтердин ар бир барагы бирден
сыпатталууга жана жетекчинин кол тамгасы коюлуп, өтүнүч кат ээсинин
мөөрү менен күбөлөндүрүлүүгө тийиш. Улуттук банктын талабы боюнча
айрым документтер электрондук формада берилиши мүмкүн.
19. Улуттук банк тарабынан документтерди кароо мөөнөтү 30 (отуз)
календардык күндү түзөт.
20. Эгерде документтер ушул Жободо белгиленген талаптарга
жооп бербесе же болбосо өтүнүч катты жана документтерди кароо
мезгили ичинде кошумча документтер сунушталса, анда өтүнүч
катты жана документтерди кароо мөөнөтү ушул жобонун талаптарын
канааттандырган кошумча документтерди алган күндөн тартып кайрадан
эсептеле баштайт.
21. Лицензияны алууга берилген өтүнүч кат жана документтер
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кайтарылып алынган шартта, же болбосо лицензияны берүүдөн баш
тарткан учурда же ушул жобонун чегинде мурда берилген лицензия
кайтарылып алынган учурда Улуттук банкка сунушталган документтер
кайтарылып берилбейт.
22.
Кошумча
документтер
Улуттук
банкка
кат
жүзүндө
маалымдалгандан кийинки 15 (он беш) күн ичинде сунушталууга тийиш.
Эгерде кошумча документтер көрсөтүлгөн мөөнөттө сунушталбаса,
Улуттук банк лицензия берүүдөн баш тартууга укуктуу.
§ 2. Лицензия берүү
23. Лицензиялар ушул Жобонун 1-пунктунда көрсөтүлгөн ишкердиктин
ар бир түрүнө өз-өзүнчө берилет (лицензиянын формалары ушул Жобого
карата 3 жана 4-тиркемелерде келтирилген).
24. Лицензия эки нускада таризделет. Биринчи нускасы өтүнүч кат
ээсине тапшырылат, ал эми экинчи нускасы Улуттук банкта сакталат.
Лицензияны берүүдө аны алууга ишеним көрсөтүлгөн адам лицензия
берүү журналында лицензияны алгандыгын тастыктаган кол тамгасын
коёт.
25. Лицензияланып жаткан уюмдун ыйгарым укуктуу адамынын ким
экендигин тастыктаган документ көрсөтүлгөндөн кийин гана ага лицензия
берилет.
26. Лицензияларды берүү жөнүндө маалыматтар Улуттук банктын
ыйгарым укуктуу түзүмдүк бөлүмүндө жүргүзүлгөн реестрге киргизилет.
§3. Лицензия берүүдөн баш тартуу
27. Лицензия берүүдөн баш тартууга негиз катары төмөнкүлөр
саналат:
1) лицензия алуу үчүн берилген документтердин ушул Жобонун
же Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларынын
талаптарына ылайык келбесе;
2) Улуттук банкка лицензия алуу үчүн такталбаган жана/же толук эмес
маалыматтар берилсе;
3) өтүнүч кат ээсине иштин ушул түрү менен иш алып барууга тыюу
салынган соттун чечими болсо.
28. Лицензияны берүүдөн баш тартылган учурда Улуттук банк,
Төраганын орун басарынын атынан баш тартуу себептерин көрсөтүү
менен кат жүзүндө жооп жөнөтөт. Өтүнүч кат ээси кабыл алынган чечимге
макул эместигин негиздеп, аны кайра кароо өтүнүчү менен Улуттук
банктын Төрагасынын атына даттануу жөнөтүүгө укуктуу. Даттануу, кабыл
алынган чечим жөнүндө расмий жооп алган күндөн тартып 10 (он) жумуш
күнү ичинде сунушталат. Чечим менен макул эместигин билдирген өтүнүч
катты карап чыгуунун жыйынтыгында Улуттук банк 20 (жыйырма) жумуш
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күнү ичинде лицензияны берүү чечимин кошо тиркөө менен даттануу
канааттандырылгандыгы тууралуу же даттанууну канааттандыруудан
баш тартуу тууралуу кат жүзүндө жооп берет.
4-глава. Лицензияны кайтарып алуу
29. Лицензиат тарабынан төмөнкү бузууларга жол берилиши,
лицензияны кайтарып алууга негиз болот:
1) Улуттук банктын жазма буйруктары боюнча кемчиликтерди
системалуу түрдө (эки же андан көп жолу) четтетпесе;
2) эгерде талап кылынган маалыматтарды берүүгө Улуттук банк
тарабынан белгиленген мөөнөттөр негизсиз системалуу түрдө (12 ай
ичинде экиден көп жолу) бузууга жол берилсе;
3) Улуттук банкка такталбаган жана/же толук эмес маалыматтар
берилсе;
4) лицензиат Улуттук банктын текшерүү ишине тоскоолдук жаратса;
5) лицензия берүүгө негиз болгон маалыматтардын анык эместиги
аныкталса;
6) ишкердикти жүргүзүү лицензия алган учурдан тартып бир жылдан
ашык мөөнөткө кечиктирилсе;
7) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынган
ишкердиктерди жүзөгө ашырса;
8) лицензиат Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык
банкрот деп табылса;
9) Кыргыз Республикасынын монополияга каршы мыйзам талаптарын
бузууга жол берилсе;
10) терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган
кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча
мыйзам талаптарын бузууга жол берилсе;
11) төрагага (жетекчиге) же техникалык директорго же болбосо
башкы бухгалтерге карата экономика, финансы жана банк ишкердиги
чөйрөсүндө кылмыш иштерине жол берилгендиги үчүн, ошондой эле
кызматтык иш боюнча кылмыш иши үчүн өкүм чыгарылса;
13) ушул жободо жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында
белгиленген башка учурларда.
30. Лицензияны кайтарып алуу чечими кабыл алынган учурда Улуттук
банк 5 (беш) жумуш күнү ичинде кайтарып алуу себептерин көрсөтүү
менен кабыл алынган чечим тууралуу кат жүзүндө билдирет жана
Улуттук банктын ченемдик актыларына ылайык, лицензияны кайтарып
алуу боюнча иш-чаралардын башталышын демилгелейт.
31. Лицензия кайтарылып алынган шартта лицензиат Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте кабыл алынган
чечимге даттанууга укуктуу. Даттануу, ал Улуттук банкка келип түшкөндөн
кийинки 30 (отуз) күндүк мөөнөт ичинде кароого алынат.
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5-глава. Лицензияны кайра тариздөө
32. Төмөнкүлөр лицензияны кайра тариздөө үчүн негиз болуп саналат:
- юридикалык жактын кайра уюштурулушу;
- юридикалык жактын аталышынын өзгөрүшү.
33. Лицензияны кайра тариздөө үчүн негиздер жаралган шартта,
лицензиат Улуттук банкка өтүнүч кат менен кайрылууга милдеттүү.
34. Тиешелүү өзгөрүүлөрдү тастыктаган, документтерди кошо тиркөө
менен кайра тариздөөгө негиздерди жана жаңы маалыматтарды көрсөтүү
менен лицензияны кайра тариздөө жөнүндө өтүнүч кат лицензиат
тарабынан кайра тариздөө негиздери келип чыккан күндөн кийинки 15
(он беш) күндөн кечиктирилбестен лицензиарга берилет.
35. Лицензияны кайра тариздөө лицензиар тиешелүү өтүнүч кат
алгандан кийинки 10 (он) күн ичинде жүзөгө ашырылат. Лицензиар
лицензияны кайра тариздөөдө тиешелүү өзгөрүүлөрдү реестрге киргизет.
6-глава. Лицензиянын дубликатын берүү
36. Лицензиянын түп нускасы жоголгон же бузулган шартта,
лицензиат документтин бузулгандыгын же жоголгондугун тастыктаган
документтерди (массалык маалымат каражаттарына жарыялоо,
«жоголгон буюмдар боюнча маалымат алуучу жайдан» маалымкат)
кошо тиркөө менен жоголгондугу жана бузулгандыгы аныкталган күндөн
тартып 15 (он беш) жумуш күнүнөн кечиктирбестен дубликат берүү
жөнүндө өтүнүч катты Улуттук банкка берет. Лицензия бузулган шартта,
өтүнүч катка лицензиянын бузулган бланкы да кошо тиркелет.
37. Лицензиянын жоголгон же бузулган бланкалары лицензиат өтүнүч
кат берген күндөн тартып анык эмес деп таанылат.
38. Лицензиар өтүнүч катты берген күндөн кийинки 3 (үч) жумуш
күнү ичинде жогорку оң бурчуна «Дубликат» деп жазылган лицензиянын
дубликатын берет.
39. Лицензиат лицензиардын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте лицензиянын дубликатын берүүдөн баш
тартууга укуктуу.
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1-тиркеме
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ
Төлөм системалары башкармалыгы
ӨТҮНҮЧ КАТ
(____________________________________________________________
____________________________________________________________)
(толук аталышы жана юридикалык дареги, анык дареги, телефон номери)

төмөнкү иштерди жүзөгө ашыруу үчүн лицензия берүүнү өтүнөм:
а) маалыматтык технологияларга жана электрондук каражаттарга,
ошондой эле төлөмдөрдү өткөрүү ыкмаларына негизденген төлөм системасы аркылуу үчүнчү жактардын пайдасына товарлар жана кызмат
көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү кабыл алуу жана өткөрүү, эсептешүүлөрдү
жүзөгө ашыруу байланыштуу, өз иш натыйжасынан болуп саналбаган кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоого;
(кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмеги көрсөтүлөт)
б) үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча финансылык маалыматтарды (процессинг, клиринг) кабыл алуу, иштеп чыгуу
жана сунуштоо боюнча кызматтарды төлөм системасынын, ошол процессинг, клиринг борборунун катышуучуларына сунуштоо.
(кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмеги көрсөтүлөт)
Ушул өтүнүч катты толтуруу менен мен, өтүнүч кат ээсинин жетекчиси
катары, Улуттук банктын төлөм системалары боюнча ченемдик укуктук
актылары менен таанышкандыгымды тастыктайм жана жогоруда белгиленген ишкердик түрлөрү үчүн талап кылынган бардык маалыматтарды
жана документтерди, тактап айтканда төмөнкүлөрдү сунуштаймын:
1. Уюштуруучулар тууралуу маалыматтар:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Коллегиалдуу башкаруу органынын курамы (Төраганын, техникалык
директордун, башкы бухгалтердин аты-жөнү):
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Документтер:
2.1. Коллегиалдуу органдын төрагасынын анкетасы
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2.2. Техникалык директордун анкетасы
2.3. Башкы бухгалтердин анкетасы
Төраганын кол тамгасы жана уюмдун мөөрү
20__ -жылдын «____« _____________
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2-тиркеме
АНКЕТА
(сүрөт үчүн)

(Кызматы							
)
_____________________________________________________________
(төлөм системасынын операторунун жана төлөм уюмунун аталышы)

Аты-жөнү ____________________________________________________
_____________________________________________________________
Туулган күнү жана жери _________________________________________
_____________________________________________________________
Паспортунун сериясы ___№______ ким тарабынан берилген___________
Берилген күнү ________________________________________________
Жарандыгы __________________________________________________
Документ боюнча үй дареги, телефон номери _______________________
_____________________________________________________________
Анкетаны толтуруу учурунда айкын жашаган жеринин дареги, телефон
номери ______________________________________________________
Үй-бүлөлүк абалы _____________________________________________
Билими ______________________________________________________
(жогорку)

дипломунун № ________________________________________________
берилген күнү ________________________________________________
ким тарабынан берилген _______________________________________
Окуу жайынын
Факультет Тапшырган Аяктаган
Алган диаталышы жана ал же бөлүм
жылы
жыл
пломго ылайык
жайгашкан жер
адистиги

Курстарда окуу
Семинардын
Семинарды
же курстун
уюштуруучу
темасы

Өткөрүлгөн Өткөрүлгөн
Сертифижери
күнү
каттын болушу
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Эмгек жолу башталгандан тартып аткарылган иштер:
Жалпы эмгек стажы:
Жумушка каЖумуштан
был алынган
бошогон күн
күн

Ээлеген
кызматы

Мекеменин
Жумуштан
аталышы, жайкетүү себеби
гашкан жери

Сиз кызматкери же мүчөсү болуп саналган бардык башка уюмдарды,
ассоциацияларды, юридикалык жактын мекемелерин көрсөтүңүз.
Уюмдун аталышы

Уюм жайгашкан жер

Ээлеген кызмат орду

Төлөм системасынын оператору же төлөм уюмунун кызматкерлери
менен туугандык мамилеңизди, төлөм системасынын операторун же
төлөм уюмун контролдукка алган жактар же компаниялар менен байланышыңызды, бардык өз ара милдеттенмелерди жана келишимдерди ж.б.
көрсөтүңүз.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Акырына чыгарылбаган сот иши же сизге иштин кайсыл бир түрү менен иш алып барууга тыюу салган соттун чечими барбы?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Сизге Улуттук банк тарабынан эскертүү чаралары жана санкциялары
колдонулганбы? ______________________________________________
_____________________________________________________________
Мен, _____________________________________________________
(аты-жөнү)

жогоруда берилген маалыматтардын аныктыгын жана толук берилгендигин тастыктайм жана бардык өзгөрүүлөр жөнүндө маалыматтарды
мындан ары Улуттук банкка сунуштап турууга милдеттенем. Мен тараптан бурмалоолорго жана калпыстыктарга жол берген учурда, мага,
төлөм системасынын операторуна жана төлөм уюмуна карата Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарына ылайык, санкциялар колдонула тургандыгын түшүнөм.
20__ -жылдын «____» ___________ ___________ (кол тамгасы)
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3-тиркеме
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ
Лицензия №________
Бул лицензия ______________________________________________

(төлөм уюмунун юридикалык дарек боюнча катталган толук аталышы)

_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
(жайгашкан жери)

_____________________________________________________ берилди
жана ал төлөм уюму катары иш алып барууга, ошондой эле операциялардын төмөнкү түрлөрүн ишке ашырууга укук берет:
Маалыматтык технологияларга жана электрондук каражаттарга,
ошондой эле төлөмдөрдү өткөрүү ыкмаларына негизденген төлөм системасы аркылуу үчүнчү жактардын пайдасына товарлар жана кызмат
көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү кабыл алуу жана өткөрүү, эсептешүүлөрдү
жүзөгө ашыруу байланыштуу, өз иш натыйжасынан болуп саналбаган кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоого
Лицензия берилген күн: 20__ -жылдын «____» ___________
Төраганын орун басары		

(кол тамгасы жана мөөрү)
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4-тиркеме
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ
ЛИЦЕНЗИЯ №_____________
Бул лицензия ______________________________________________
(төлөм системасынын юридикалык дарек боюнча катталган толук аталышы)

_____________________________________________________________
(жайгашкан жери)

_____________________________________________________берилди
жана ал төлөм системасынын оператору катары иш алып барууга, ошондой эле операциялардын төмөнкү түрлөрүн ишке ашырууга укук берет:
Үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча финансылык маалыматтарды (процессинг, клиринг) кабыл алуу, иштеп чыгуу жана
аларды төлөм системасынын, ошол процессинг, клиринг борборунун катышуучуларына берүү кызматтарын сунуштоо.
Лицензия берилген күн: 20__ -жылдын «____» ___________
Төраганын орун басары 		

(кол тамгасы жана мөөрү)
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
Бишкек ш., Т. Щметалиев кёч., 101
2015-жылдын 25-ноябрындагы № 71/12

Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдорун күчүн
жоготкон катары таануу жөнүндө
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
жөнүндө» мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз
Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
1. Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдору күчүн жоготкон
катары таанылсын:
–– 1999-жылдын 25-мартындагы № 20/7 «Кыргыз Республикасында
төлөм системасын жөнгө салуу боюнча негизги жоболор жөнүндө»;
–– 2001-жылдын 16-февралындагы № 3/6 «Кыргыз Республикасында
төлөм системасын жөнгө салуу боюнча негизги жоболор жөнүндө»
документке өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө».
2. Юридика башкармалыгы:
–– бул токтомдун Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
расмий сайтында жарыяланышын камсыз кылсын;
–– расмий жарыялангандан кийин бул токтомдун Кыргыз
Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик
реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
3. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.
4. Төлөм системалары башкармалыгы ушул токтом менен
республиканын коммерциялык банктарын, Улуттук банктын түзүмдүк
бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы
өкүлчүлүгүн тааныштырсын.
5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу
милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун
басары, айым Б.Жеенбаевага ыйгарылсын.
Төрага					
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
Бишкек ш., Т. Щметалиев кёч., 101
2015-жылдын 30-ноябрындагы № 73/2

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
эсептик чен өлчөмү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
жөнүндө» Мыйзамынын 19 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз
Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени жылдык
10,00 пайыз өлчөмүндө (өзгөртүүсүз) белгиленсин.
2. Токтом 2015-жылдын 1-декабрынан тартып күчүнө кирет.
3. Экономика башкармалыгы токтом кабыл алынган күндөн кийинки
жумуш күнү ичинде эсептик чен өлчөмү жөнүндө маалыматтын Улуттук
банктын расмий веб-сайтында жайгаштырылышын камсыз кылсын.
4.
Ушул
токтомдун
аткарылышына
контролдук
Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары Н.Жениш
мырзага жүктөлсүн.

Төрага 				
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
Бишкек ш., Т. Щметалиев кёч., 101
2015-жылдын 2-декабрындагы № 74/4

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2015-жылдын 3-сентябрындагы № 50/1 «Ликвиддүүлүктү колдоого
кредит берүү жөнүндө» убактылуу жобону бекитүү тууралуу»
токтомуна толуктоолорду киргизүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
жөнүндө» мыйзамынын 28- жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз
Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
1. Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 3-сентябрындагы
№ 50/1 «Ликвиддүүлүктү колдоого кредит берүү жөнүндө» убактылуу
жобону бекитүү тууралуу» токтомуна сунушталган толуктоолор (кошо
тиркелет) киргизилсин.
2. Улуттук банктын Юридика башкармалыгы:
–– токтомдун Улуттук банктын расмий сайтына жарыяланышын
камсыз кылсын;
–– расмий
жарыялангандан
кийин
бул
токтомду
Кыргыз
Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик
реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
3. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.
4. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары Н. Жениш
мырзага жүктөлсүн.
Төрага					
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Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2015-жылдын 2-декабрындагы
№ 74/4 токтомуна карата
тиркеме
Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 3-сентябрындагы
№ 50/1 «Ликвиддүүлүктү колдоого кредит берүү жөнүндө»
убактылуу жобону бекитүү тууралуу» токтомуна толуктоолор
Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 3-сентябрындагы № 50/1
«Ликвиддүүлүктү колдоого кредит берүү жөнүндө» убактылуу жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй толуктоолор киргизилсин:
жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген «Ликвиддүүлүктү колдоого кредит берүү жөнүндө» убактылуу жобонун:
- 17-пункту төмөнкү мазмундагы сүйлөм менен толукталсын:
«Кредитти/траншты (анын бөлүгүн) берүү жөнүндө келишимдин, кредиттик келишимдин жана күрөө келишимдеринин формалары тиркемелерде чагылдырылган»;
- убактылуу жобо төмөнкүдөй редакциядагы 1, 2, 3, 4, 5-тиркемелер
менен толукталсын:
«1-тиркеме
КРЕДИТТИК ЛИНИЯНЫ АЧУУ КЕЛИШИМИ
Бишкек шаары 		

№ ______ 20__-жылдын «___»_________

Мындан ары «Улуттук банк» деп аталуучу Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын атынан, «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
жөнүндө» мыйзамынын жана Улуттук банк Башкармасынын 20____-жылдын «___»________ №___ токтомунун негизинде иш алып барган
_______________ бир тараптан жана мындан ары «Банк» деп аталуучунун __________________ атынан, уставдын негизинде иш алып барган
_______________ экинчи тараптан, мындан ары биргелешип «тараптар»
деп аталуучулар, кредиттик линияны ачуу тууралуу ушул келишимди
(мындан ары - келишим) түзүштү:
1. ТЕРМИНДЕР (АТООЛОР) ЖАНА АНЫКТАМАЛАР
Ушул келишимдин максатында төмөнкүдөй терминдер колдонулган:
Кредиттөө лимити – ушул келишимге ылайык белгиленген жалпы
сумманын чектүү өлчөмү, банк негизги талаптар сакталган шартта, анын
чегинде келишим колдонулган мөөнөт ичинде кредит/транш алууга укуктуу.
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Негизги талаптар – Улуттук банк Башкармасынын 20____-жылдын
«__»_____ №___ токтому менен бекитилген « Ликвиддүүлүктү колдоого
кредит берүү жөнүндө» убактылуу жободо белгиленген талаптар.
Кредиттөө лимитинен пайдалануу мезгил аралыгы – ушул келишимге кол койгон учурдан тартып _________жылды камтыган мезгил
аралыгы. Ушул аралыкта банк келишим боюнча ачылган кредиттик линиянын алкагында кредит/транш алууга укуктуу.
Кредит/транш – Улуттук банк тарабынан келишимде каралган шарттарда банкка жалпы суммасы кредиттөө лимитинен ашпаган чекте сунушталган акча каражаттары. Кредит/транш банктын билдирмесине
ылайык сунушталат. Кредиттерди/транштарды берүү шарттары, аларды
сунуштоого тиешелүү кредиттик келишимдерде аныкталат.
Кредиттөө лимитинин пайдаланылбай калган калдыгы – Улуттук
банк тарабынан банкка сунушталган акыркы кредиттен/транштан кийин калган, келишим шарттарына ылайык берилген, бирок төлөнө элек
(өздөштүрүлүп жаткан) кредиттердин/транштардын жалпы суммалары
ортосунда, кредиттөө лимиттеринин айырмасына барабар болгон акча
каражаттарынын суммасы. Кредиттөө лимитинин пайдаланыла элек калдыгы лимиттен пайдалануу мезгил ичинде анын өлчөмүнүн чегинде кредит/транш түрүндө банкка сунушталышы мүмкүн.
Кредитти/траншты берүү жөнүндө кредиттик келишим – тараптар
ортосунда ушул келишимдин алкагында түзүлгөн келишим, Улуттук банк
анын негизинде банкка кредитти/траншты сунуштайт жана ал ушул келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп саналат.
Кредитти/траншты сунуштоо күнү – кредит/транш суммасын банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебине которуу күнү.
Кредитти/траншты төлөө күнү – Улуттук банктын эсебине келип
түшкөн, негизги карыз, ал боюнча чегерилген пайыздардын жана башка төлөөлөрдүн суммасын кошо алганда, ушул келишим жана кредитти/
траншты берүү жөнүндө кредиттик келишимдер боюнча акча каражаттарынын ___-жылдын «___»______кечиктирбестен келип түшкөн күнү.
2. КЕЛИШИМ ПРЕДМЕТИ
2.1. Улуттук банк мөөнөтүндө төлөө, өз учурунда кайтаруу, төлөөгө
жөндөмдүүлүк, камсыздоонун болушу жана ушул келишимде аныкталган башка шарттарда ________________ суммасындагы (суммасы жазуу
жүзүндө) лимит чегинде кредиттик линияны сунуштайт (ачат), ал эми
банк кредиттик линиянын алкагында алынган кредиттерди/транштарды
Улуттук банкка кайтарып берүүгө, аны пайдалангандыгы үчүн пайыздарды ушул келишимде жана кредитти/траншты берүү жөнүндө кредиттик
келишимдерде каралган шарттарда жана мөөнөттөрдө төлөп берүүгө
милдеттенет.
2.2. Кредиттөө лимити менен кредиттик линия ____________-жылдан тартып ___________-жылга чейин сунушталат (ачылат), анын акырында банк ушул келишимге ылайык кредиттердин/транштардын негизги
суммасын, чегерилген пайыздарды жана башка төлөөлөрдү кошо алган37
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да, кредиттер/транштар боюнча карыз ордун толук жабууга тийиш.
2.3. Белгиленген кредиттөө лимитинин алкагында, ушул келишим
колдонулган мөөнөт ичинде, бирок лимиттен пайдалануу мүмкүнчүлүгү
берилген мезгил аралыгынан кечиктирбестен банк, кредитти/траншты
алууга тиешелүү билдирме берген учурга карата негизги талаптарды так
сактаган шартта, лимиттин пайдаланыла элек калдыгынын чегинде кезектеги кредитти/траншты алууга укуктуу. Кредитти/траншты алууга билдирме берген учурга карата банк тарабынан Улуттук банкка сунушталган
документтер жана маалыматтар аркылуу негизги талаптардын сакталгандыгы тастыкталат.
2.4. Банктын ушул келишим колдонулган бүтүндөй мөөнөт ичинде
алынган кредиттери/транштары боюнча карыз калдыгы, келишимдин
2.1-пунктунда белгиленген кредиттөө лимитинен ашпоого тийиш.
2.5. Улуттук банк тарабынан ушул келишимдин алкагында банкка сунушталуучу кредиттик каражаттар максаттуу багытка каралып, банк тарабынан ликвиддүүлүктү колдоо үчүн гана пайдаланылууга тийиш. Мында,
сунушталган кредиттик каражаттар биринчи кезекте жеке адамдардын
депозиттерин (аманаттарын) кайтарып берүү талаптарын канааттандырууга багытталышы зарыл.
2.6. Банк, Улуттук банк тарабынан сунушталган кредиттик каражаттарды кредиттөө, баалуу кагаздар рыногунда операцияларды жүргүзүү
үчүн пайдаланууга укугу жок. Улуттук банк жеке адамдардын жана юридикалык жактардын депозиттерин (аманаттарын) төлөөнү кошо алганда,
банктын инсайдерлери же аффилирленген жактары менен операцияларга чектөөлөрдү белгилөөгө укуктуу.
3. КРЕДИТТЕРДИ/ТРАНШТАРДЫ БЕРҮҮ ТАРТИБИ
3.1. Кредиттик линиянын алкагында кредит/транш алуу үчүн банк
кредит/транш суммасын, мөөнөтүн жана аны камсыздоо катары сунушталып жаткан активдер тизмегин көрсөтүү менен Улуттук банкка кредит/
транш алууга билдирме жөнөтүүгө тийиш.
Банктын кредит/транш алууга билдирмесине анын төмөнкү талаптарга ылайык келишин тастыктаган документтер жана маалыматтар кошо
тиркелип берилиши зарыл:
3.2. Кредит/транш ушул келишим түзүлгөн учурдан кийинки ______
айдан ашпаган мөөнөттө берилиши мүмкүн.
3.3. Улуттук банк тарабынан кредиттер/транштар тиешелүү кредиттик келишимдерди тариздөө менен сунушталат. Кредиттик келишимдерде кредитти/траншты берүүнүн айкын шарттары, акча каражатынын
өлчөмү (суммасы), мөөнөтү, пайыздык чени, кредит/транш боюнча негизги карыз суммасын жана пайыздарды төлөө шарттары чагылдырлууга тийиш. Мындан тышкары, кредиттик келишимдерде ушул келишимге
шилтеме келтирилиши зарыл.
3.4. Банк Улуттук банктын кредит/транш алуу боюнча зарыл документтерди сунуштоого тиешелүү бардык талаптарын так сактоого милдеттүү.
Улуттук банк кредит/транш алууга билдирме боюнча кошумча документ38
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терди жана маалыматтарды банктан талап кылууга укуктуу.
3.5. Кредит/транш негизги талаптарга ылайык, бардык зарыл материалдар жана документтер иликтенип чыккандан кийин гана Улуттук банк
тарабынан сунушталат.
Улуттук банк сунушталган документтердин толуктугун, негиздүүлүгүн
жана талапка ылайык келишин карап чыккандан кийин, ушул келишим
шарттарын так сактоо менен өз ички жол-жоболоруна ылайык, кредит/
транш берүү же андан баш тартуу чечимин кабыл алат.
3.6. Кол коюлган кредиттик келишимге ылайык, күрөө жөнүндө келишимин каттоодон өткөндүгү тууралуу тиешелүү ыйгарым укуктуу органдын тастыктамасы Улуттук банкка берилгенден кийинки 2 (эки) жумуш
күнү ичинде кредит/транш банкка сунушталат. Кредит/транш Улуттук банк
Башкармасынын чечими боюнча күрөө келишимдери ыйгарым укуктуу
органдарда каттоодон өткөртүлүп бүткөнгө чейин эле банкка сунушталышы мүмкүн.
4. КРЕДИТТИ/ТРАНШТЫ ПАЙДАЛАНГАНДЫГЫ ҮЧҮН ПАЙЫЗДАРДЫ
ЖАНА БАШКА СУММАЛАРДЫ ЭСЕПТӨӨ, ЧЕГЕРҮҮ ЖАНА ТӨЛӨӨ
ШАРТТАРЫ
4.1. Улуттук банк тарабынан сунушталган кредитти/траншты пайдалангандыгы үчүн банк Улуттук банкка пайыздарды төлөөгө милдеттенет.
Пайыздар кредиттин/транштын негизги суммасы боюнча карыз калдыгына чегерилет.
Улуттук банктын кредит боюнча пайыздык чени катталган болуп саналат жана жылдык ______ пайыз өлчөмүндө белгиленет.
4.2. Кредитти/траншты пайдалангандыгы үчүн пайыздарды чегерүү
жана төлөө ай сайын ишке ашырылып турат.
4.3. Пайыздар, кредит/транш сунушталган күндөн тартып (ошол күндү
кошо алганда) жыл ичинде 360 күн жана ай ичиндеги күндөрдүн айкын
санына жараша, кредитти төлөө күнүнө чейинки (ошол күндү эске албастан) кредит/транш боюнча карыз калдыгына чегерилет.
4.4. Кредит/транш боюнча карыздын негизги суммасын төлөө, ушул
келишимдин колдонуу мөөнөтү бүткөн жумуш күнүнөн кечиктирбестен,
бир жолу ишке ашырылат.
4.5. Өз-өзүнчө кредиттер/транштар боюнча негизги карызды жана
аларга чегерилген пайыздарды төлөө тартиби кредитти/траншты берүү
жөнүндөгү өзүнчө кредиттик келишимде аныкталат.
5. ТАРАПТАРДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ
5.1. Улуттук банктын укуктары жана милдеттери:
5.1.1.Улуттук банк ушул келишимге жана кредитти/траншты берүү
жөнүндө кредиттик келишимдерге ылайык, кредитти/траншты берүү боюнча бардык зарыл иш-аракеттерди өз убагында аткарууга милдеттенет.
5.1.2. Улуттук банк, ушул келишим жана кредитти/траншты берүү
жөнүндө кредиттик келишимдер боюнча банк өз милдеттенмелерин аткарышы үчүн зарыл болгон, Кыргыз Республикасынын колдонуудагы
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мыйзамдарында каралган кандай болбосун башка чараларды көрүүгө да
укуктуу.
5.1.3. Улуттук банк ушул келишим колдонулган мезгил ичинде банктын
финансылык абалын, кредиттик линиянын камсыздалышы жагдайын, берилген кредиттин//транштын максаттуу пайдаланылышын текшерүүгө
алуу үчүн зарыл чараларды көрүүгө укуктуу.
5.1.4. Улуттук банк кредиттик линиянын камсыздалышы, кредиттин/
транштын максаттуу пайдаланылышы боюнча маалыматтарды кошо алганда, тиешелүү суммалардын чегерилгендиги тууралуу төлөм документтеринин банк тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрүн жана мониторинг, контролдукту жүзөгө ашыруу максатында башка маалыматтарды
талап кылып алууга укуктуу.
5.1.5. Улуттук банк, кредиттер/транштардын негизги суммасы боюнча мөөнөтүндө төлөнбөгөн бардык суммаларды, чегерилген пайыздарды, туумдарды жана айыптык төлөмдөрдү ушул келишимде, кредитти/
траншты берүү жөнүндө кредиттик келишимдерде каралган башка суммаларды, банктын аталган келишимдер боюнча милдеттенмелерди аткарууну, банк менен Улуттук банк ортосунда ушул келишимди жана кредитти/траншты берүү жөнүндө кредиттик келишимдердин аткарылышын
камсыздоо үчүн түзүлгөн күрөө келишимдеринин шарттарын жана анда
каралган жоболорду бузууга жол беришинин кесепетинен Улуттук банк
тарткан чыгымдарды жана чыгашаларды кандай болбосун валютада
(кредит/транш берилген валютадан көз карандысыз), банктын макулдугусуз эле акцептсиз (талашсыз) тартипте кармап калууга укуктуу.
5.1.6. Эгерде банк Улуттук банктын кошумча камсыздоону сунуштоо
же болбосо ушул келишимдин жана кредитти/траншты берүү жөнүндө кредиттик келишимдердин камсыздоосу катары сунушталган күрөө
предметин алмаштыруу талабын аткарбаса, Улуттук банк кредит/транш
боюнча негизги сумманы, ал боюнча чегерилген пайыздарды, айыптык
төлөмдөрдү жана санкцияларды же жетпей калган камсыздоого эквиваленттүү болгон сумманы кошо алганда, ушул келишим, кредитти/траншты берүү жөнүндө кредиттик келишимдер боюнча банктын бүтүндөй
карызын же алардын бөлүгүн банктын Улуттук банкта ачылган корреспонденттик эсебинен акцептсиз (талашсыз) тартипте алып коюуга укуктуу.
5.1.7. Чет өлкө валютасындагы акча каражаттары акцептсиз (талашсыз) тартипте эсептен алынып коюлган учурда, ошол акча каражаттарын
банкка берилген кредиттин/транштын валютасына конвертациялоо (которуу) Улуттук банк тарабынан белгиленген расмий курска ылайык ишке
ашырылат.
5.1.8. Улуттук банк, ушул Келишимде, кредитти/траншты берүү жөнүндө кредиттик келишимдерде жана Улуттук банк менен банк ортосунда
ушул келишимге ылайык түзүлгөн күрөө келишиминде каралган учурларда, Улуттук банкка сунушталган күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүүгө
укуктуу.
5.1.9. Улуттук банк төмөнкү учурларда, бир тараптуу негизде кредит40

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 10, 2015

ти/траншты берүүдөн баш тартууга жана/же аны берүүнү токтотуп турууга
жана/же ушул келишим жана кредитти/траншты берүү жөнүндө кредиттик
келишимдер боюнча милдеттенмелердин аткарылышын талап кылууга,
анын ичинде кредит/транш боюнча негизги карызды, аларды пайдаланган айкын мезгил үчүн пайыздарды жана ушул келишимге жана кредитти/
траншты берүү жөнүндө кредиттик келишимдерге ылайык, Улуттук банкка төлөнүүгө тийиш болгон башка суммаларды төлөөнү талап кылууга
укуктуу:
1) банк кредитти/траншты максатсыз пайдаланган учурда;
2) банк ушул келишимге жана кредитти/траншты берүү жөнүндө кредиттик келишимдерге ылайык Улуттук банк талап кылган документтерди
жана маалыматтарды бербей койгон болсо же убагында бербесе;
3) банк ушул келишимге жана кредитти/траншты берүү жөнүндө кредиттик келишимдерге ылайык өзүнө алган милдеттенмелерди аткарбай
койсо же талаптагыдай аткарбаса;
4) банк кредитти/траншты берүү жөнүндө кредиттик келишимдерге
ылайык карызды төлөө графигин бузууга жол берген болсо;
5) ушул келишимге ылайык Улуттук банк тарабынан банк үчүн ачылган кредиттик линиянын камсыздоосу катары сунушталган күрөөлүк мүлк
боюнча түзүлгөн келишимдердин жоболорунун банк тарабынан бузууга
жол берилиши учурунда;
6) расмий маалыматтарга жана ыйгарым укуктуу органдардын банктын финансылык абалы олуттуу начарлап жаткандыгы тууралуу маалыматына негизденген маалыматтар же ушул келишим жана кредитти/
траншты берүү жөнүндө кредиттик келишимдер боюнча банк Улуттук
банк алдындагы өз милдеттенмелерин аткара албай калышын же талаптагыдай аткарбашын шарттаган жагдайлардын орун алышы тууралуу
Улуттук банктын колунда маалыматтар болсо;
7) эгерде ушул келишимге жана кредитти/траншты берүү жөнүндө
кредиттик келишимдерге ылайык банк тарабынан Улуттук банкка сунушталган маалыматтар так же толук эмес, олуттуу негизде бурмаланган
жана/же жалган маалыматтардан болсо.
5.1.10. Ушул пункттун 5.1.9-пунктчасында көрсөтүлгөн талаптар
жөнүндө Улуттук банк банкка кат жүзүндө билдирүүгө тийиш.
Эгерде Улуттук банк ушул пункттун 5.1.9-пунктчасында көрсөтүлгөн
себептер боюнча кредитти/траншты берүүнү токтоткон шартта, ал ушул
келишимге ылайык ачылган кредиттик линия боюнча кредиттөө лимитинин пайдаланылбай калган калдыгына тыюу салып, кредиттер/транштар
боюнча негизги суммаларды, аларды айкын пайдаланган мезгил үчүн чегерилген пайыздарды мөөнөтүнөн мурда кайтарып берүүнү банктан талап кылууга жана бул тууралуу банкка кат жүзүндө маалымдоого укуктуу.
Банк Улуттук банктын билдирме катында камтылган талаптарды, эгерде
анда башка мөөнөт көрсөтүлбөсө, тиешелүү билдирмени алгандан кийинки 5 (беш) жумуш күнүнөн кечиктирбестен аткарууга милдеттүү.
Улуттук банк кредиттик линия боюнча кредиттөө лимитинин пайдаланылбаган калдыгына бир тараптуу негизде тыюу салган шартта, су41
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нушталган өзгөртүүлөр кат жүзүндөгү билдирмеде көрсөтүлгөн күндөн
тартып күчүнө кирет.
5.2. Банктын укуктары жана милдеттери:
5.2.1. Банк пландаштырылган төлөө күнүнө чейинки үч жумуш күнүнөн
кечиктирбестен ал тууралуу Улуттук банкка алдын ала маалымдоо менен ушул келишим жана кредитти/траншты берүү жөнүндө кредиттик келишимдер боюнча пайыздарды мөөнөтүнөн мурда төлөөгө укуктуу.
5.2.2. Банк ушул келишимге жана кредитти/траншты берүү жөнүндө
кредиттик келишимдерге ылайык Улуттук банктан алынган акча каражаттарын, ушул келишимдин 2.5-пунктунда жана кредитти/траншты берүү
жөнүндө кредиттик келишимдердин тиешелүү пункттарында белгиленген
максаттуу багыттарга гана пайдаланууга милдеттүү.
5.2.3. Банк ушул келишимге жана кредитти/траншты берүү жөнүндө
кредиттик келишимдерге ылайык Улуттук банк талап кылган маалыматтарды жана документтерди толук көлөмдө, тиешелүү формада, убагында
берүүнү кошо алганда, ушул келишимге жана кредитти/траншты берүү
жөнүндө кредиттик келишимдерге ылайык, Улуттук банктын бардык талаптарын учурунда аткарууга милдеттүү.
5.2.4. Банк ушул келишим колдонулган мөөнөт ичинде Улуттук банк
алдындагы өз милдеттенмелеринин камсыздоо үчүн сунуштаган мүлкүн
жана/же талап кылуу укугун кайра күрөөгө коюуга же башка милдеттенмелерди ага жүктөөгө укугу жок.
5.2.5. Банк ушул келишимге жана кредитти/траншты берүү жөнүндө
кредиттик келишимдерге ылайык, алынган кредиттердин/транштардын
негизги суммасын жана чегерилген пайыздарды, бекитилген төлөө графигине ылайык толук көлөмдө өз учурунда төлөөгө милдеттенет.
5.2.6. Банк ушул келишимге жана кредитти/траншты берүү жөнүндө
кредиттик келишимдерге ылайык Улуттук банк алдындагы өз милдеттенмелеринин аткарылышын камсыздоо үчүн сунушталган күрөөлүк мүлктүн
толук сакталышын камсыз кылуу боюнча бардык зарыл чараларды өз
учурунда көрүүгө милдеттенет.
5.2.7. Банк ушул келишим жана кредитти/траншты берүү жөнүндө кредиттик келишимдер боюнча Улуттук банк алдындагы өз милдеттенмелерин, алынган кредиттер/транштар боюнча негизги суммалардын, аларга
чегерилген пайыздардын жана башка суммалардын кайтарылып берилишине кесепетин тийгизиши мүмкүн болгон бардык жагдайлар, анын
ичинде төмөнкү жагдайлар боюнча дароо Улуттук банкка маалымдоого
милдеттенет:
- банкка карата үчүнчү жактардан ушул келишимдин 2.1-пунктунда
көрсөтүлгөн кредиттөө лимити суммасынын 10 (он) пайызына барабар
жана андан ашкан суммада кине коюулар жана/же доо арыздары түшкөндүгү тууралуу; ушул келишимдин 2.1-пунктунда көрсөтүлгөн кредиттөө
лимити суммасынын 10 (он) пайызына барабар же андан ашкан суммада акча каражаттарынын төлөнүшү боюнча жооп берүүчү же кошо жооп
берүүчү катары банк катышып жаткан соттук териштирүүлөр жөнүндө;
ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын банкка карата мажбурлоо
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чараларын жана санкцияларды колдонуп жаткандыгы жана ушул келишим боюнча Улуттук банк алдындагы өз милдеттенмелерин аткарышына
таасир этиши мүмкүн болгон бардык башка жагдайлар тууралуу;
- банктын мүлкүнө, анын ичинде күрөө келишимине ылайык Улуттук
банк алдындагы өз милдеттенмелерин аткаруу үчүн банк сунуштаган
мүлккө арест коюлгандыгы тууралуу.
5.2.8. Банк кредиттер/транштар боюнча негизги суммаларды жана
аларга чегерилген пайыздарды ушул келишимде жана кредитти/траншты
берүү жөнүндө кредиттик келишимдерде белгиленген мөөнөттө толук
көлөмдө төлөп берүүгө, анын ичинде ушул келишимдин 5.1-пунктунун
5.1.9-пунктчасында белгиленген жагдайлардын келип чыгышына байланыштуу банкка тиешелүү билдирме жөнөтүлгөн шартта, келишимдин
5.1-пунктунун 5.1.10-пунктчасына ылайык аларды мөөнөтүнөн мурда
төлөөгө милдеттенет.
6. БАНКТЫН КРЕДИТТИК ЛИНИЯ БОЮНЧА ӨЗ
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРИН АТКАРЫШЫН КАМСЫЗДОО
6.1. Банк тарабынан ушул келишим жана кредитти/траншты берүү
жөнүндө кредиттик келишимдерге ылайык алынган кредиттердин/транштардын негизги суммасын, алар боюнча чегерилген пайыздарды жана
ушул келишим жана кредитти/траншты берүү жөнүндө кредиттик келишимдер боюнча башка жыйымдарды/төлөмдөрдү, айыптык төлөмдөрдү,
туумдарды жана башка төлөөлөрдү кайтарып берүү боюнча өзүнө алган
милдетенмелерин камсыздоосунан болуп, күрөө келишимине ылайык
банкка менчик укугунда таандык болгон _______________ саналат. Ушул
келишим жана кредитти/траншты берүү жөнүндө кредиттик келишимдер
боюнча өз милдеттенмесинин камсыздоосу катары Улуттук банкка күрөөгө сунушталган мүлктөрдүн айкын тизмеги банк менен Улуттук банк ортосунда түзүлгөн күрөө келишимдеринде көрсөтүлөт.
6.2. Банктын күрөө предметинен болуп саналган мүлкү тараптардын
өз ара макулдугу боюнча анын башка мүлкүнө алмаштырылышы мүмкүн.
6.3. Күрөө келишиминде негизги милдеттенме катары ушул келишимге шилтеме камтылууга тийиш.
6.4. Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзам талаптарына
ылайык каттоодон өткөртүлүүчү күрөөлүк мүлк, күрөө келишиминде көрсөтүлгөн мөөнөт ичинде ыйгарым укуктуу органда катталууга тийиш.
6.5. Эгерде банк ушул келишимде жана кредитти/траншты берүү
жөнүндө кредиттик келишимдерде белгиленген өз милдеттенмелерин
аткарбаса же талаптагыдай аткара албай калса, ошондой эле ушул келишимде жана кредитти/траншты берүү жөнүндө кредиттик келишимдерде каралган башка учурларда, банк Улуттук банк алдындагы өз милдеттенмелерин аткарбаган же аткара албай калгандан кийинки күндөн
тартып алынган кредиттердин/транштардын негизги суммасын, алар боюнча чегерилген пайыздарды жана айыптык санкцияларды жана башка
төлөөлөрдү кошо алганда, орун алган карыздын ордун толук жабуу үчүн
жетиштүү болгон суммадагы акча каражаттарын Улуттук банктагы өз
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корреспонденттик эсебинен акцептсиз (талашсыз) тартипте алып коюуга
Улуттук банкка укук чегерет.
Ушул келишим боюнча банктын карызынын ордун жабуу үчүн жетиштүү суммадагы акча каражаттарын банктын корреспонденттик эсебинен акцептсиз (талашсыз) тартипте эсептеп алып коюуга сунушталган
укук, Улуттук банктан алынган кредиттер/транштар боюнча банктын кошумча камсыздоосунан болуп саналат.
Улуттук банк ушул келишим жана кредитти/траншты берүү жөнүндө кредиттик келишимдер боюнча өз талаптарын, банк тарабынан сунушталган күрөөгө карабастан, толук көлөмдө канааттандырып алуу үчүн
ушул укуктан пайдаланууга укуктуу.
6.6. Улуттук банк банк тарабынан күрөөгө коюлган мүлктөн соттук
эмес тартипте өндүрүүнү жүргүзүү жана күрөө келишимдеринде, Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарында каралган шарттарга жана талаптарга
ылайык, күрөө предметин соттук эмес тартипте сатып өткөрүү аркылуу өз
талаптарын толук көлөмдө канааттандырып алууга укуктуу.
Банктын күрөөлүк мүлкүн сатып өткөрүүдөн түшкөн сумма Улуттук
банктын талаптарын толук канааттандаруу үчүн жетишсиз болсо, жетпеген сумманы ал банктын башка мүлкүнөн өндүрүп алууга укуктуу.
6.7. Банк/күрөө коюучу күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүү, ошондой эле Улуттук банктагы корреспонденттик эсептен акча каражаттарын
акцептсиз (талашсыз) тартипте эсептеп алып коюу чараларын жүзөгө
ашырууда Улуттук банкка тоскоолдук кылууга укугу жок. Эгерде акча
каражаттарын өндүрүп алууда банк/күрөө коюучу тоскоолдуктарга жол
берген болсо, Улуттук банк өз талаптарын Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарына ылайык толук көлөмдө сот тартибинде өндүрүп алууга
укуктуу. Бул учурда Улуттук банктын бардык чыгашалары, анын ичинде
соттук чыгашалар банкка/күрөө коюучуга жүктөлөт.
7. ТАРАПТАРДЫН ЖООПКЕРЧИЛИКТЕРИ
7.1. Улуттук банк ушул келишимге жана кредитти/траншты берүү
жөнүндө кредиттик келишимдерге ылайык, кредит берүү жагындагы милдеттенмелери үчүн жоопкерчиликтүү болуп саналат.
7.2. Улуттук банк ушул келишимдин 3.6-пунктунда каралган мөөнөттө банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебине кредиттин/транштын суммасын өз убагында чегере албай калган шартта, банкка кредиттин/транштын суммасынын ___% өлчөмүндө бир жолку айыптык төлөмдү
төлөп берүүгө тийиш.
7.3. Ушул келишимге жана кредитти/траншты берүү жөнүндө кредиттик келишимдерге ылайык алынган кредиттик каражаттар банк тарабынан максатсыз пайдаланылган шартта, банк келишимдерге ылайык
алынган кредиттин/транштын суммасынан ___% өлчөмүндө бир жолку айыптык төлөмдү төлөөгө тийиш. Мында, банк Улуттук банктын кат
жүзүндө билдирмесин алгандан кийинки 5 (беш) жумуш күнү кредиттин/
транштын бүтүндөй суммасын кайтарып берүүгө милдеттүү.
7.4. Банк тарабынан кредиттин/транштын негизги суммасын, алар
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боюнча пайыздар жана ушул келишим, кредитти/траншты берүү жөнүндө
кредиттик келишимдерден улам келип чыккан башка төлөмдөр кечиктирилип жана/же толук эмес чегерилген шартта, банк төлөмдөр кечиктирилгенден кийинки күндөн тартып, алар толук төлөнгөнгө чейинки ар бир
күн үчүн мөөнөтүндө төлөнбөгөн карыз суммасынан ___% өлчөмүндө
туум түрүндө айыптык төлөм төлөөгө тийиш.
7.5. Мөөнөтүндө төлөнбөгөн карызга пайыздар айкын күндөрдүн санынан жараша чегерилет.
7.6. Эгерде банк, кредитти максаттуу пайдалануу боюнча отчетторду
жана ушул келишимге жана банк менен Улуттук банк ортосунда түзүлгөн
күрөө келишиминде каралган, күрөөлүк камсыздоо боюнча маалыматтарды, ошондой ушул келишимге, кредитти/траншты берүү жөнүндө келишимдерге ылайык Улуттук банк кошумча талап кылган маалыматтарды
жана документтерди, белгиленген мөөнөттөрдү жана сунуштоо формаларын бузуу менен сунуштаса же толук эмес көлөмдө, бурмаланган же
такталбаган түрдө берген болсо, банк ушул келишимдин 2.1.-пунктунда
көрсөтүлгөн кредиттөө лимитинин суммасынын ____пайызы өлчөмүндө
айыптык төлөмдү, отчетторду/маалыматтарды талаптагыдай сунуштабаган ар бир учур үчүн Улуттук банкка төлөп берүүгө тийиш.
7.7. Айыптык төлөмдөрдү жана туумдарды төлөө, банкты ушул келишим боюнча өз милдеттенмелерин толук аткаруудан бошотпойт.
7.8. Улуттук банктан алган акча каражаттарын кайтаруу мөөнөтүн
кошо алганда, анын ичинде форс-мажордук жагдайлар келип чыккан
шартта, келишим мөөнөттөрү Улуттук банк Башкармасынын чечиминин
негизинде гана узартылышы мүмкүн.
8. ӨЗГӨЧӨ ШАРТТАР, ГАРАНТИЯЛАР
8.1. Банк ушул келишимге кол коюу менен төмөнкүлөрдү тастыктайт
жана гарантиялайт:
а) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык юридикалык жак
катары өз атынан ушул келишимди жана кредитти/траншты берүү жөнүндө кредиттик келишимдерди түзүүгө укуктуу экендигин;
б) ушул келишимдин жана кредитти/траншты берүү жөнүндө кредиттик келишимдердин маани-маңызы жана алардын шарттарын аткаруу,
Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарын же ченемдик
укуктук актыларын, соттун банк ишине тиешелүү чечимдерин жана банктын уставын бузууга жол берүүнүн себеби болбой тургандыгын;
в) банк Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын ____-__________
№___токтому менен бекитилген «Ликвиддүүлүктү колдоого кредит берүү
жөнүндө» убактылуу жобонун талаптары менен толук таанышып чыккандыгын.
8.2. Жердин силкиниши жана ушундай эле башка табигый кырсыктар,
мамлекеттик органдардын иш-аракеттери жана кабыл алган чечимдери,
эл аралык келишимдердин күчүнө кириши, Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын кабыл алынышы, согуш аракеттери жана
массалык башаламандык сыяктуу күтүүсүз келип чыккан, ушул кели45
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шимдин тараптарынан көз каранды болбогон жана алар ушул келишим
жана кредитти/траншты берүү жөнүндө кредиттик келишимдер боюнча
милдеттенмелерди аткарууга тоскоолдук кылган жагдайлар келип чыккан
шартта, милдеттенмелерди аткаруу мөөнөтү ушул келишимдин 7.8.-пунктунда каралган шарттар толук сакталган учурда, форс-мажордук жагдай
орун алган учурга шайкеш жылдырылат.
8.3. Ушул келишимдин эки тарабы дароо, 2 (эки) жумуш күнү ичинде
ушул келишим жана кредитти/траншты берүү жөнүндө кредиттик келишимдер боюнча милдеттенмелерди аткарууга тоскоолдукту жараткан
форс-мажордук жагдайлар келип чыккандыгы жана ал четтетилгендиги
тууралуу бири-бирине оозеки жана кат жүзүндө маалымдоого тийиш.
8.4. Тараптардын бири форс-мажордук жагдайдын кесепетинен
улам ушул келишим жана кредитти/траншты берүү жөнүндө кредиттик
келишимдер боюнча өз милдеттенмелерин аткара албай калса жана ал
аны четтетүү үчүн бардык зарыл чараларды өз учурунда көргөн болсо,
бул жагдай келишимди жана кредитти/траншты берүү жөнүндө кредиттик
келишимдерди бузгандык катары каралбайт.
9. ТАЛАШ МАСЕЛЕЛЕРДИ ЧЕЧҮҮ ТАРТИБИ
9.1. Ушул келишимдин талаптарын аткаруунун жүрүшүндө тараптар
ортосунда келип чыккан талаш маселелер, өз ара алгылыктуу чечимди
иштеп чыгуу максатында сүйлөшүүлөр жолу менен жөнгө салынууга тийиш.
9.2. Сүйлөшүүлөр жолу менен жөнгө салынбаган маселелер Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарына ылайык чечилиши зарыл.
10. КОРУТУНДУ ЖОБОЛОР
10.1. Улуттук банк менен банк ортосунда түптөлгөн мамилелер купуя
мүнөзгө ээ болууга тийиш. Тараптар, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана ушул келишимде түздөн-түз каралган же башка тараптын ага макулдугу болгон шарттарды эске албаганда, ушул келишимдин
талаптарын аткаруу учурунда алынган маалыматтарды үчүнчү жакка
билдирүүгө укугу жок.
10.2. Жалпыга маалым болгон, ошондой эле расмий жарыяланган отчеттордо, жарнамаларда жана материалдарда камтылган маалыматтар
купуя маалыматтарга кирбейт.
10.3. Банк ушул келишим жана кредитти/траншты берүү жөнүндө
кредиттик келишимдер боюнча Улуттук банк алдында өз милдеттемелерин аткара албай калган же талаптагыдай аткарала албай калган учурда ушул келишим боюнча маалыматтардын үчүнчү жактарга берүүсүнө
Улуттук банкка укук ыйгарат.
10.4. Ушул беренеде каралган купуялуулуктун сакталышы шарты
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, ушул келишим жана
кредитти/траншты берүү жөнүндө кредиттик келишимдер боюнча талап
коюу укугун жана милдеттерди кошо алганда, укукту ыйгарып берүү учурларына таркатылбайт.
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10.5. Бул келишимге кошумча келишимдерди түзүү же кат аркылуу,
же болбосо башкача негизде өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилиши
мүмкүн жана алар келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп калат.
10.6. Бул келишим анда каралган учурларды эске албаганда, бир тараптуу негизде өзгөртүлүшү, толукталашы же токтотулушу мүмкүн эмес.
10.7. Келишимдин бардык шарттарын жана жоболорун тараптар милдеттүү түрдө аткарууга тийиш.
10.8. Тараптар банктык реквизиттери өзгөртүлө тургандыгы тууралуу
бири-бирине 5 (беш) календарлык күн мурда кат жүзүндө маалымдоого
милдеттенишет. Банктык реквизиттердин өзгөргөндүгү тууралуу өз учурунда маалымдабагандыктан улам келип чыккан тобокелдик үчүн жоопкерчилик ага жол берген тарапка жүктөлөт.
10.9. Тараптар өзгөрүп түзүлгөн же жоюлган шартта, алардын бардык
укуктары жана милдеттери укугу өткөн тарапка өтөт.
10.10. Ушул келишимдин негизинде түзүлгөн кредитти/траншты берүү
жөнүндө кредиттик келишим анын ажырагыс бөлүгү болуп саналат жана
келишимдин бардык жоболору аларга да таркатылат.
10.11. Келишим тараптар кол койгон күндөн тартып күчүнө кирет жана
ушул келишим кредитти/траншты берүү жөнүндө кредиттик келишимдер
боюнча банк Улуттук банк алдындагы бардык өз милдеттенмелерин келишимдерде каралган мөөнөттөрдө толук аткарганга чейин колдонулат.
10.12.Келишим ар бир тарап үчүн бирден, бирдей юридикалык күчкө
ээ 3 (үч) нускада түзүлгөн. Анын эки нускасы күрөөнү каттаган ыйгарым
укуктуу органдарга берилет.
11. ТАРАПТАРДЫН ЮРИДИКАЛЫК ДАРЕКТЕРИ, РЕКВИЗИТТЕРИ
ЖАНА КОЛ ТАМГАЛАРЫ
Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкы

__________________ААКсы/ЖАК
Коммерциялык банк

Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101.

Бишкек шаары,________________
көчөсү.
Улуттук банктагы корреспонденттик эсеби №__________________
Улуттук банктагы БИК №_______
ИНН №_____________
ОКПО №____________
ГНИ коду: ___________

Кызмат орду__________________

Кызмат орду_________________

(кол тамгасы)_____________М.О.

(кол тамгасы)_____________М.О.
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2-тиркеме
№______ кредиттик линияны ачуу жөнүндө келишимге карата
№ ______ КРЕДИТТИК КЕЛИШИМ
Бишкек шаары

			

20__жылдын «____»_______

Мындан ары «Улуттук банк» деп аталуучу Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын атынан, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамынын жана Улуттук
банк Башкармасынын 20____-жылдын «___»________ №___ токтомунун негизинде иш алып барган _______________ бир тараптан
жана мындан ары «Банк» деп аталуучу, __________________ атынан
________________ негизинде иш алып барган _______________ экинчи тараптан, мындан ары биргелешип «Тараптар» деп аталуучулар
төмөнкүлөр боюнча ушул кредитти/траншты берүү жөнүндө кредиттик
келишимди (мындан ары - кредиттик келишим) түзүштү:
1. КРЕДИТТИ/ТРАНШТЫ БЕРҮҮ ЖӨНҮНДӨ КРЕДИТТИК КЕЛИШИМ
ПРЕДМЕТИ
1.1. Улуттук банк, 20____-жылдын ___-________№____кредиттик линияны ачуу жөнүндө келишимдин (мындан ары - келишим) жана
ушул кредиттик келишимдин негизинде аларда каралган шарттарда
___________ сом суммасында (суммасы жазуу жүзүндө) банкка кредитти/траншты сунуштайт.
2. КРЕДИТТИ/ТРАНШТЫ СУНУШТОО ШАРТТАРЫ
2.1. Кредит/транш _____-жылдын ____ тартып _______чейинки
______айга берилет.
2.2. Кредит/транш боюнча акча каражаттары банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебине чегерилген күн кредитти/траншты берүү
күнү болуп саналат.
2.3. Улуттук банк тарабынан кредит/транш боюнча акча каражаттары, күрөө келишимдери тиешелүү ыйгарым укуктуу орган тарабынан каттоодон өткөрүлгөндүгү тууралуу тастыктама Улуттук банкка берилгенден
кийинки 2 (эки) жумуш күнү ичинде которулат.
2.4. Ушул кредиттик келишимдин алкагында Улуттук банк тарабынан
берилген кредиттик каражаттар кредиттик линияны ачуу келишиминин
2.5-пунктунда каралган максаттарга жана анын 2.6-пунктунда каралган
шарттарга ылайык пайдаланылууга тийиш.
Банк тарабынан ушул пункттун биринчи абзацында каралган шарттар
сакталбаган учурда, ага карата кредиттик линияны ачуу келишиминде каралган чаралар колдонулат.
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3. КРЕДИТТИ/ТРАНШТЫ ПАЙДАЛАНУУ ШАРТТАРЫ
3. Банк кредитти/траншты пайдалангандыгы үчүн Улуттук банкка кредиттик келишимдин 2.1-пунктунда көрсөтүлгөн бүтүндөй мөөнөт ичинде
жылдык ______ пайыз өлчөмүндө катталган пайыздык ченди төлөп турат.
3.1. Кредитти/траншты пайдалануу үчүн пайыздарды чегерүү жана
төлөө ай сайын жүргүзүлөт. Пайыздар кредиттик линияны ачуу келишимине ылайык чегерилип турат.
3.2. Кредит/транш боюнча негизги сумманы төлөө кредиттик келишимдин 2.1-пунктунда көрсөтүлгөн мөөнөт бүткөндөн кийин бир жолу
ишке ашырылат.
3.3. Кредит/транш боюнча бүтүндөй негизги сумманы жана бардык
пайыздарды төлөө ушул кредиттик келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп
саналган төлөө графигине ылайык (кредиттик келишимге карата тиркеме) жүргүзүлөт.
3.4. Кредиттин/транштын негизги суммасы жана ага чегерилген пайыздар боюнча жыйынтык эсептешүү _______жылы ишке ашырылат.
3.5. Эгерде кредиттин/транштын негизги суммасын жана аларга чегерилген пайыздарды жана/же башка төлөмдөрдү (айыптык төлөмдөрдү,
туумдарды ж.б.) төлөө күнү майрам күндөрүнө, иш эмес же дем алыш
күндөрүнө туура келип калса, анда бул төлөмдөр кийинки жумуш күнү
төлөнүүгө тийиш.
3.6. Кредит/транш боюнча пайыздар жана башка төлөөлөр жыл
ичиндеги 360 күн жана ай ичиндеги күндөрдүн айкын санына жараша
эсептелинет.
Кредит/транш боюнча негизги сумманы, аларга чегерилген пайыздарды жана башка (айыптык төлөмдөрдү, туумдарды ж.б.) төлөөлөр боюнча төлөмдөрдү банк Улуттук банктагы тиешелүү эсепке чегерет (негизги карыз боюнча сумма №______, пайыздык төлөмдөр боюнча сумма
№______).
4. КҮРӨӨЛҮК КАМСЫЗДОО
4.1. Банк тарабынан ушул кредиттик келишим боюнча алынган кредиттин/транштын негизги суммасын жана аларга чегерилген пайыздарды, кредиттик келишим жана кредиттик линияны ачуу келишиминде
каралган башка төлөөлөрдү, айыптык төлөмдөрдү, туумдарды төлөө
боюнча милдеттенмелердин аткарылышынын күрөөлүк камсыздоосунан
болуп _________________ саналат. Банктын ушул кредиттик келишим
жана кредиттик линияны ачуу боюнча келишимге ылайык өз милдеттенмесин камсыздоо катары Улуттук банкка өткөрүп берген мүлкүнүн айкын
тизмеги банк менен Улуттук банк ортосунда түзүлгөн күрөө келишиминде
көрсөтүлүүгө тийиш.
5. БАШКА ШАРТТАР
5.1. Ушул кредиттик келишимде каралбаган башка шарттар, тараптардын укуктары, милдеттери жана жоопкерчиликтери кредиттик линияны ачуу келишимине ылайык жөнгө салынат.
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5.2. Ушул кредиттик келишимге карата өзгөртүүлөр жана толуктоолор, кошумча келишим формасында сунушталат жана ал кредиттик келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп саналат.
5.3. Ушул кредиттик келишим жана анын тиркемелери Улуттук банк
менен банк ортосунда, ар бир тарап үчүн бирден, бирдей юридикалык
күчкө ээ 3 (үч) анык нускада расмий тилде түзүлгөн, кредиттик линияны
ачуу келишиминин ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Анын 1 (бир) нускасы
күрөөнү каттоодон өткөргөн тиешелүү ыйгарым укуктуу органга сунушталат.
6. ТАРАПТАРДЫН ЮРИДИКАЛЫК ДАРЕКТЕРИ, РЕКВИЗИТТЕРИ
ЖАНА КОЛ ТАМГАЛАРЫ
Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкы

__________________ААКсы/ЖАК
Коммерциялык банк

Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101.

Бишкек шаары,________________
көчөсү.
Улуттук банктагы корреспонденттик эсеби №__________________
Улуттук банктагы БИК №_______
ИНН №_____________
ОКПО №____________
ГНИ коду: ___________

Кызмат орду__________________

Кызмат орду_________________

(кол тамгасы)_____________М.О.

(кол тамгасы)_____________М.О.
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20__жылдын ____-___________
№____кредиттик келишимге карата
тиркеме
КРЕДИТТИ ТӨЛӨӨ ГРАФИГИ
Кредиттин суммасы: _______________сом
Пайыздык чени (жылдык):_____%
Пайыздарды төлөө: ар ай сайын
Эсеп алынган жыл: 360 күн
Кредиттин мөөнөтү:_____күн
Кредит берүү күнү: 20__-жылдын «__»______
Кредит төлөнгөн күн: 20__-жылдын «__»______

Айлар

Төлөө
күнү

Пайыздарды Негизги сумтөлөө*
маны төлөө

Бардыгы болуп,
төлөөгө каралган
сумма

Жыйынтыгында
* пайыздарды эсептөөдө кредит пайдаланылган айкын күндөрдүн саны алынат.

Улуттук банк:
Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкы

Банк:
«Коммерциялык банк» ААКсы/
ЖАК

Кызмат орду__________________

Кызмат орду__________________

(кол амгасы)______________М.О.

(кол амгасы)______________М.О.
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3-тиркеме
______ -жылдын «___» _____________№ ______ кредит/транш
сунуштоо жөнүндө кредиттик келишимге карата
№_____ КҮРӨӨ КЕЛИШИМИ
(Мамлекеттик баалуу кагаздар)
Бишкек шаары				

№ ____ __________ -жыл

Мындан ары «Улуттук банк» же «Күрөө кармоочу» деп аталуучу,
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
жөнүндө» мыйзамынын жана Улуттук банк Башкармасынын ___-жылдын
«___»_________№___ токтомунун негизинде иш алып барган Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкы бир тараптан, жана мындан ары «Банк»
же «Күрөө кармоочу» аталуучу, уставдын негизинде _____________
атынан иш алып барган ______________ экинчи тараптан, мындан ары
биргелешип «Тараптар» деп аталуучулар төмөнкүлөр боюнча ____-жылдын «___»________№___ кредиттик келишимге карата Күрөө келишимин
(мындан ары - Келишим) түзүштү:
1. КЕЛИШИМ ПРЕДМЕТИ
1.1. Күрөө кармоочу күрөө коюучуга №____ кредиттик линия ачуу
жөнүндө келишим (мындан ары - Кредиттик линия ачуу жөнүндө келишим) боюнча ачык кредиттик линиянын алкагында ___-жылдын
«___»________ кредит/транш берүү жөнүндө кредиттик келишимге (мындан ары – Кредиттик келишим) ылайык __________ сом өлчөмүндө (суммасы жазуу түрүндө) кредит cунуштайт. Кредиттин/транштын ордун жабуу жана аларга пайызды чегерүү боюнча акыркы мөөнөт __________
- жылы башталат.
1.2. Күрөө коюучу кредиттик келишим боюнча милдеттенмелердин
аткарылышын камсыз кылуу максатында күрөө кармоочуга төмөнкү чыгарылыштагы жана төмөнкү көлөмдөгү _______________ (сумма жазуу
түрүндө) сом өлчөмүндөгү жалпы номиналдык нарктагы төмөндө келтирилген мамлекеттик баалуу кагаздарды өткөрүп берет.

№

Каттоо
номери

1.
2.

МБКлар
чыгарылган күн

МКБлардын МБКлардын
МБКнын
орду жасаны
номиналдык
былган күн
(даана)
наркы (сом)

Жыйынтыгында:
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1.3. Бул келишим күрөө коюучунун аны колдонуу мөөнөтү ичинде
Кредиттик келишим жана Кредиттик линияны ачуу жөнүндө келишим боюнча милдеттенмелеринин аткарылышын камсыз кылат.
1.4. Күрөө коюучу күрөө кармоочу алдында кредиттин негизги суммасын, ага чегерилген пайыздарды, айыптык санкцияларды жана туумдарды, кредиттик келишимге жана кредиттик линияны ачуу жөнүндө келишимге ылайык негизги милдеттенмени аткарбай коюу, аткаруу мөөнөтүн
өткөрүп жиберүү же талаптагыдай аткарбагандыгынан улам, күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүүдөн улам келип чыккан чыгымдардын жана
башка чыгашалардын ордун толтурууну (соттук чыгымдарды кошо алганда) кошо алганда жогоруда көрсөтүлгөн келишим жана макулдашуу
боюнча өз милдеттенмелерин толук көлөмдө ушул келишимдин 1.2-пунктунда көрсөтүлгөн күрөөгө коюлган мүлкү менен жооп берет.
1.5. Күрөө коюучу өз милдеттенмелерин күрөө кармоочу алдында
толук аткарбаса же жарым-жартылай аткарган шартта, күрөөгө коюлган мамлекеттик баалуу кагаздарга менчик укук ушул келишимде жана
Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында белгиленген
тартипте күрөө кармоочуга өтөт.
1.6. Күрөө коюучу ушул келишимдин 1.2-пунктунда көрсөтүлгөн
күрөөгө коюлган мамлекеттик баалуу кагаздар башка күрөөгө коюлбаганын, талаш-тартышта турбаганын жана ага тыюу салынбаганын, күрөө
коюучунун башка милдеттенмелерин аткаруу предметинен болуп саналбагандыгын гарантиялайт.
2. ТАРАПТАРДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ
2.1. Күрөө коюучу төмөнкүлөргө милдеттенет:
2.1.1. Мамлекеттик баалуу кагаздарды акысыз өткөрүүгө, күрөөгө коюуга, алмаштырууга (ушул келишимде каралган жагдайлардан тышкары
), ошондой эле күрөө кармоочунун кат жүзүндөгү макулдугусуз күрөөгө
коюлган мамлекеттик баалуу кагаздарды тескөөгө.
2.1.2. Ушул өзгөрүүлөрдүн аракеттери башталганга чейин/башталган
күндөн тартып ушул кредиттик келишим жана кредиттик линияны ачуу
жөнүндө келишим боюнча күрөө коюучу күрөө кармоочу алдында өз милдеттенмелеринин аткарылышына таасир эте турган күрөө коюучунун
ишинде башка өзгөрүүлөр жана жайгашкан ордунун өзгөргөндүгү жөнүндө күрөө кармоочуга билдирүүгө.
2.1.3. Күрөө коюучу кредиттик келишим, кредиттик линияны ачуу
жөнүндө келишим жана ушул келишим боюнча өз милдеттенмелерин
аткарбаса же талаптагыдай аткарбаса ушул келишим шарттарына жана
Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзам талаптарына ылайык
кийинкиге калтыруусуз мамлекеттик баалуу кагаздардан соттон тышкаркы өндүрүүнү жүргүзүүгө макулдугун берет жана гарантиялайт.
2.1.4. Каттоодон өткөртүү жана ушул келишимди күчүнө кириши үчүн
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган бардык иш-чараларды өз убагында жана талаптагыдай аткарууга.
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2.1.5. Кредиттик келишимдин колдонуу мөөнөтү аяктаганга чейин
алар боюнча төлөө мөөнөтү келип жеткен мамлекеттик баалуу кагаздарды төлөө күнү кечирээк башка ага барабар баадагы мамлекеттик баалуу
кагаздарга (МКВ жана/же МКО) алмаштыруу тууралуу Күрөө кармоочуга
алдын ала кат жүзүндө билдирилишин камсыз кылууга. Мында мамлекеттик баалуу кагаздар тиешелүү эмиссиядагы/тиешелүү эмиссиялардагы төлөө күнү келип жеткенге чейинки 30 (отуз) календарлык күн ичинде
алмаштырылууга тийиш.
2.2. Күрөө коюучу күрөөгө коюлган мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча купондук төлөөлөрдү (болгон шартта) алуу укугуна ээ.
2.3. Ушул келишим боюнча күрөө предмети болуп саналган мамлекеттик баалуу кагаздарды кайра күрөөгө коюуга жол берилбейт.
2.4. Күрөө кармоочу төмөнкүлөргө укуктуу:
2.4.1. Күрөө коюучудан ушул келишимде көрсөтүлгөн милдеттенмелеринин мөөнөтүнөн мурда аткарылышын талап кылууга, анын талабы
канааттандырылбаса төмөнкү учурларда мамлекеттик баалуу кагаздардан өндүрүүнү жүргүзөт:
1) Күрөө коюучу тарабынан кредиттик келишимдин жана кредиттик
линияны ачуу жөнүндө келишимдин талаптары жана жоболору бузулган
учурда;
2) Күрөө коюучу кайра күрөөгө коюу эрежелерин, үчүнчү жактардын
мамлекеттик баалуу кагаздарга укугу жөнүндө күрөө кармоочуга эскертүү
боюнча милдеттерин бузган шартта;
3) Күрөө коюучу ушул келишимде же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка талаптарды жана жоболорду аткарбаган
учурда.
2.4.2. Эгерде күрөө коюучу же үчүнчү жак күрөө кармоочунун ээлигине мамлекеттик баалуу кагаздарды өткөрүп берүүгө тоскоолдук кылса,
күрөө коюучудан же үчүнчү жактан мүлктү алуу үчүн мыйзам чегинде зарыл чараларды көрүүгө тийиш.
2.4.3. Үчүнчү жакка ушул келишим боюнча өз укуктарын өткөрүп
берүүгө .
2.4.4. Мамлекеттик баалуу кагаздардан өндүрүүнү жүргүзүү соттон
тышкаркы тартипте Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ушул
келишимдин шарттарына ылайык жүргүзүлөт.
2.5. Күрөө кармоочу күрөө коюучуга анын талабы боюнча камсыз
кылынган күрөөнүн өлчөмүнөн ашкан суммадан чыккан айырманы кайтарууга милдеттенет. Күрөө кармоочунун мамлекеттик баалуу кагаздардын наркынан канааттандырылган талабында төмөнкүлөр камтылат:
кредиттин негизги суммасын кайтаруу, кредитти пайдалангандыгы үчүн
пайыздарды төлөө, келишимге жана кредиттик линияны ачуу жөнүндө
келишимге ылайык, негизги милдеттенмени аткарбагандыгынан, аткаруу
мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген же негизги милдетин талаптагыдай аткарбагандыгынан улам, мүмкүн болуучу чыгымдардын жана үстөк айыптардын (айыптарды, туумдар) ордун толтуруу; өндүрүү жүргүзүүдөн келип
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чыккан чыгымдардын жана башка чыгашалардын (соттук чыгымдарды
кошо алганда) ордун толтуруу.
3. КҮРӨӨ ШАРТТАРЫ
3.1. Тараптар, ушул келишимге ылайык күрөөгө коюлган мамлекеттик баалуу кагаздар Улуттук банктын мамлекеттик баалуу кагаздарынын
башкы депозитарийиндеги (мындан ары – Башкы депозитарий) күрөө коюучунун депо-эсебинин күрөөлүк субэсебинде жайгаштырылаарын макулдашышты.
Күрөө коюучу ушул келишимге кол коюлгандан кийин ага ылайык
күрөөгө коюлган мамлекеттик баалуу кагаздарды күрөө коюучунун Башкы
депозитарийдеги депо-эсебинин күрөөлүк субэсебине которуу жөнүндө
тапшырманы Башкы депозитарийге жөнөтүүгө милдеттенет.
3.2. Тараптардын өз ара макулдашуусу боюнча келишимге ылайык
күрөөгө коюлган мамлекеттик баалуу кагаздар Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн башка мамлекеттик баалуу кагаздарын же болбосо тиешелүү
мамлекеттик органдарда каттоодон өткөндүгү жана каттоо жыйымын
төлөө менен күрөө кармоочу жана күрөө коюучу ортосунда күрөө жөнүндө жаңы келишимди тараптардын макулдашуусу боюнча түзүү менен
күрөө коюучуга тиешелүү Башкарманын ________ токтомунда көрсөтүлгөн башка баасы бирдей күрөөгө алмаштырылышы мүмкүн. Каттоодон
өткөртүү үчүн чыгашаларды күрөө коюучу өзүнө алат.
3.3. Күрөө коюучунун Башкы депозитарийдеги депо-эсебинин
күрөөлүк субэсебинде турган жана ушул келишимге ылайык күрөөгө
коюлган мамлекеттик баалуу кагаздардын ордун жабуу мөөнөтү келип
жеткенде күрөө коюучу келишимдин 2.1.5-пунктунда жана башка пункттарында каралган талаптарды аткарбай койгон шартта, тараптар Башкы
депозитарийге көрсөтүлгөн мамлекеттик баалуу кагаздардын номиналдык наркынын суммасын Финансы министрлигине караштуу Борбордук
казыналыктын эсебинен күрөө кармоочунун эсебине чегерүү укугун ыйгарган.
3.4. Кредиттик келишимге жана кредиттик линияны ачуу жөнүндө
келишимге ылайык күрөө менен камсыздалган милдеттенмени аткарбай
койгон шартта, күрөө кармоочу ушул келишимге ылайык күрөөгө коюлган
мамлекеттик баалуу кагаздарды күрөө коюучунун Башкы депозитарийдеги депо-эсебинин күрөөлүк субэсебинен күрөө кармоочунун эсебине
которууну жүзөгө ашырууга укуктуу.
3.5. Тараптар, ушул келишимди Башкы депозитарийде каттоодон
өткөртүү үчүн жыйымдарды күрөө коюучу төлөй тургандыгын макулдашышты.
4. ТАРАПТАРДЫН ЖООПКЕРЧИЛИГИ
4.1. Тараптар ушул келишим боюнча милдеттенмелерди аткарбаса же талаптагыдай аткарбай койгон шартта бири-бирине келтирилген
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бардык чыгымдардын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык
ордун жабат.
4.2. Чыгымдардын ордун жабуусу жана туумдарды төлөөсү күнөөлүү
тарапты ушул келишим, кредиттик келишим жана кредиттик линияны
ачуу жөнүндө келишимде каралган милдеттенмелерди аткаруудан бошотбойт.
4.3. Күрөө коюучу ушул келишимдин 2.1.5-пунктунда каралган милдеттенмелерди аткарбаса же талаптагыдай аткарбай койгон шартта,
күрөө коюучу күрөө кармоочуга алмаштырылуучу мамлекеттик баалуу кагаздардын номиналдык наркынан ___ пайыз өлчөмүндө ар бир мөөнөтү
өткөрүлгөн күн үчүн (өз милдеттенмелерин аткарбагандыгы) туум төлөйт.
5. КҮРӨӨ ПРЕДМЕТИНЕН ӨНДҮРҮҮ ЖҮРГҮЗҮҮ ТАРТИБИ
5.1. Ушул келишимдин жоболоруна ылайык мамлекеттик баалуу кагаздардан өндүрүү жүргүзүү зарылчылыгы келип чыккан учурда, тараптар мамлекеттик баалуу кагаздардан өндүрүүнү жүргүзүү кийинкиге калтыруусуз ушул келишимдин, кредиттик линияны ачуу жөнүндө келишим
шарттарына жана Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык соттон тышкаркы тартипте жүзөгө ашырылаарын макулдашышты.
6. БАШКА ШАРТТАР
6.1. Бул келишим белгиленген тартипте каттоодон өткөн күндөн тартып күчүнө кирет жана күрөө коюучу күрөө кармоочу алдында өз милдеттенмелерин, анын ичинде күрөө коюучу тарабынан кредиттик келишим,
кредиттик линияны ачуу жөнүндө келишим жана ушул келишим боюнча
өз милдеттенмелерин аткарбагандыгынан же талаптагыдай аткарбагандыгынан улам келип чыккан башка чыгымдардын/чыгашалардын ордун
толтуруу, айыптык төлөм/туумдарды төлөө, ал боюнча чегерилген пайыздарды, кредит боюнча негизги карыздын суммасын кайтаруу боюнча
милдеттенмелердин орду толугу менен жабылганга чейин колдонулат.
6.2. Ушул келишимдин шарттары тараптардын өз ара макулдашуусу
боюнча гана өзгөртүлүшү жана толукталышы мүмкүн.
6.3. Келишимди каттоодон өткөртүү жана тариздөө боюнча сарптоолор күрөө коюучунун эсебинен жүзөгө ашырылат. Келишим күрөө коючу
тарабынан каттоодон өткөртүлөт.
6.4. Бул келишим Улуттук банктын мамлекеттик баалуу кагаздардын
Башкы депозитарийинде каттоодон өтүүгө тийиш.
6.5. Келишим, ушул келишимдин 6.4-пунктуна ылайык тиешелүү ыйгарым укуктуу органдарда каттоодон өткөн күндөн тартып күчүнө кирет.
6.6. Келишим тараптардын ар бири үчүн бирден 3 (үч) түп нускада
түзүлгөн, ал эми 1 (бир) нускасы - тиешелүү ыйгарым укуктуу органдарда
каттоодон өткөртүү үчүн сунушталат.
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7. ТАРАПТАРДЫН ЮРИДИКАЛЫК ДАРЕКТЕРИ, РЕКВИЗИТТЕРИ
ЖАНА КОЛ ТАМГАЛАРЫ
КҮРӨӨ КАРМООЧУ:			

КҮРӨӨ КОЮУЧУ:

Улуттук банк:
Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкы
Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101.

Банк:
«Коммерциялык банк» ААКсы/
ЖАК
Бишкек шаары, _______________
көчөсү
Улуттук банктагы коррэсептин
№___________________________
БИК №______________
ИНН №_____________
ОКПО №___________
Мамлекеттик салык кызматынын
коду: ________________________
Кызмат орду_________________
(кол тамгасы)______________М.О.

Кызмат орду__________________
(кол тамгасы)_____________М.О.

Улуттук банкта 20__ -жылдын «_____» _______№_______________
каттоодон өткөн
_____________________/_______________________________________
(кол тамгасы) (кызматы, аты-жөнү)
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4-тиркеме
______ -жылдын «___» _____________№ ______ кредит/транш
сунуштоо жөнүндө кредиттик келишимге карата
№____ КҮРӨӨ КЕЛИШИМИ
(Кыймылсыз мүлк)
Бишкек шаары				

№ ___________ _____ -жыл

Мындан ары «Улуттук банк» же «Күрөө кармоочу» деп аталуучу,
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
жөнүндө» мыйзамынын жана Улуттук банк Башкармасынын ___-жылдын
«___»_________№___ токтомунун негизинде иш алып барган Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкы бир тараптан, жана мындан ары «Банк»
же «Күрөө кармоочу» аталуучу, уставдын негизинде _____________
атынан иш алып барган ______________ экинчи тараптан, мындан ары
биргелешип «Тараптар» деп аталуучулар төмөнкүлөр боюнча ____-жылдын «___»________№___ кредиттик келишимге карата Күрөө келишимин
(мындан ары - Келишим) түзүштү:
1. КЕЛИШИМ ПРЕДМЕТИ
1.1. Күрөө кармоочу күрөө коюучуга №____ кредиттик линия ачуу
жөнүндө келишим (мындан ары - Кредиттик линия ачуу жөнүндө келишим) боюнча ачык кредиттик линиянын алкагында ___-жылдын
«___»________ кредит/транш берүү жөнүндө кредиттик келишимге
(мындан ары – Кредиттик келишим) ылайык __________ сом өлчөмүндө
(суммасы жазуу түрүндө) кредит cунуштайт. Кредиттин/транштын ордун
жабуу жана аларга пайызды чегерүү боюнча акыркы мөөнөт __________
- жылы башталат.
1.2. Күрөө коюучунун кредиттик келишим боюнча милдеттенмесин
камсыз кылуу максатында:
- кредиттик линия боюнча алынган кредиттин/транштын негизги суммасы, ал боюнча кошуп эсептелинген пайыздарды, Кредит/транш берүү
жөнүндө кредиттик келишимге жана Кредиттик линияны ачуу жөнүндө келишимге ылайык негизги милдеттенмени аткарбагандыгынан,
мөөнөтүнөн кечиктирилип аткарылгандыгынан же талаптагыдай аткарылбагандыгынан улам келип чыккан чыгымдардын жана үстөк айыптын
ордун толтурууну (айыптык санкциялар жана туумдар);
- күрөө предметин күтүүгө жана/же сактоого байланыштуу Күрөө кармоочунун чыгымдарынын ордун толтурууну;
- күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүүдөн улам келип чыккан чыгымдарды жана башка чыгашалардын (соттук чыгымдарды кошо алганда) ордун толтуруп берүүнү;
- сатып өткөрүү боюнча чыгымдардын ордун толтуруп берүүнүи кошо
алганда;
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Күрөө коюучу күрөөгө төмөнкү кыймылсыз мүлктү сунуштайт:
- ___________________________________________________.
Күрөө ушул пунктта көрсөтүлгөн бүтүндөй имаратка таркатылат.
1.3. Ушул келишимдин 1.2-пунктунда көрсөтүлгөн кыймылсыз мүлк
күрөөгө Күрөө коюучу тарабынан бирдей баа боюнча бирдиктүү комплекс
катары сунушталат жана мындан ары ушул келишимде күрөө предмети
катары көрсөтүлөт.
1.4. Келишимдин 1.2-пунктунда көрсөтүлгөн күрөө предмети Күрөө
коюучуга менчик укугунда таандык, ал төмөнкү документтер менен тастыкталат:
- ___________________________.
1.5. Ушул келишимге кол койгон учурда баланстык наркынын
_______ сом өлчөмүндөгү дисконтту эске алганда, Тараптар макулдашышкан күрөө предметинин күрөөлүк наркы ______ сомду (суммасы
жазуу түрүндө) түзгөн.
1.6. Күрөө коюучу ушул келишимдин 1.2-пунктунда көрсөтүлгөн
күрөө предметине ээлик кылуу жана пайдалануу укугуна ээ, бирок Күрөө
кармоочунун макулдугусуз тескөөгө укугу жок.
Күрөө предмети Күрөө коюучунун ээлигинде жана пайдалануусунда
тескөө укугусуз калат.
1.7. Ушул келишим боюнча күрөөгө сунушталып жаткан мүлк сатылбагандыгын, башка күрөөгө коюлбагандыгын, талашта болбогондугун
жана тыюу салынбагандыгын, Күрөө коюучунун башка милдеттенмелерин камсыз кылуу предмети катары саналбагандыгы жана болуп саналбайт жана үчүнчү жактардын дооматтарынан эркин экендигин гарантиялайт, бул боюнча Күрөө коюучу тиешелүү тастыктоочу документтерди
сунуштайт.
1.8. Күрөө коюучу ушул келишимге кол коюлган күндөн тартып 10
(он) жумуш күндөн кечикпеген мөөнөттө күрөө предметин камсыздандыруу уюмдарынын биринде камсыздандырууга милдеттүү.
1.9. Келишим, анын 1.1-пунктунда көрсөтүлгөн кредитти пролонгациялоодо, реструктуризациялоодо камсыздоосу болуп саналат.
2. ТАРАПТАРДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ
2.1. Күрөө кармоочу төмөнкүлөргө укуктуу:
2.1.1. Документтер боюнча жана иш жүзүндө күрөө предметинин
болушун, өлчөмүн, абалын жана сактоо шарттарын текшерүүгө.
2.1.2. Күрөө коюучудан күрөө предметинин жок болушуна, бузулушуна же наркынын төмөндөшүнө коркунуч келтирген кандай болбосун кийлигишүүнү токтотууну талап кылууга.
2.1.3. Күрөө коюучудан күрөө предметин коргоо боюнча чараларды
кабыл алууну талап кылууга.
2.1.4. Күрөө бузулса же жоголсо же болбосо анын рыноктук наркы
төмөндөгөн учурда, күрөө предметин калыбына келтирип же алмаштырып берүүнү же болбосо кошумча камсыздоону берүүнү Күрөө коюучудан
талап кылууга.
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2.1.5. Эгерде күрөө предмети жоголсо, бузулса, ошондой эле эгерде
тараптар күрөө предметин калыбына келтирүү же алмаштыруу же болбосо кошумча камсыздоо тууралуу макулдашышпаса, Күрөө коюучудан ушул күрөө предмети менен камсыз кылынган милдеттенмелердин
мөөнөтүнөн мурда аткарылышын талап кылууга.
2.1.6. Күрөө коюучудан күрөө предметинин рыноктук наркы төмөндөгөн учурда кошумча камсыздоону же болбосо күрөө предметин алмаштырууну талап кылууга. Мында, Күрөө кармоочу Күрөө коюучудан күрөө
предметине анын эсебинен көз карандысыз баа берүүнү жүргүзүүнү талап кылууга укуктуу.
2.1.7. Күрөө коюучудан ушул келишимдин 1.1-пунктунда көрсөтүлгөн
милдеттенмелердин мөөнөтүнөн мурда аткарылышын талап кылууга,
эгерде анын талабы канааттандырылбаса – төмөнкү учурларда күрөө
предметине карата өндүрүү жүргүзүлсүн:
1) күрөө менен камсыздалган милдеттенмени аткаруу мөөнөтү келип жеткенге чейин: күрөө коюучу тарабынан Кредиттик линияны ачуу
жөнүндө келишимдин жана анын негизинде түзүлгөн Кредит/транш берүү
жөнүндө кредиттик келишимдин шарттарын бузган учурда;
2) күрөө менен камсыздалган милдеттенмени аткаруу мөөнөтү өткөндөн кийин: эгерде Күрөө коюучу Кредиттик линияны ачуу жөнүндө келишим жана анын негизинде түзүлгөн Кредит/транш берүү жөнүндө кредиттик келишим боюнча карызды төлөбөсө;
3) Күрөө коюучу күрөө предметин сактоо, алмаштыруу же калыбына
келтирүү эрежелерин бузса;
4) Күрөө коюучу жооптуу болбогон жагдайлар боюнча күрөө предмети
жоголсо, жок кылынса, бузулса, ошондой эле эгерде Күрөө коюучу күрөө
предметин алмаштырбаса же калыбына келтирбесе же болбосо ушул
келишимдин 2.4.5-пунктуна ылайык кошумча камсыздоону сунуштабаса
күрөө предметинин рыноктук наркы төмөндөсө;
5) Күрөө коюучу тарабынан андан ары күрөөгө коюу эрежелерин,
күрөө предметин күтүү жана сактоо боюнча милдеттерди, Күрөө кармоочунун күрөө предметине үчүнчү жактардын укуктары жөнүндө эскертүү
милдеттерин бузса;
6) Күрөө коюучу тарабынан келишимдин 1.8-пункту аткарылбаса
жана ушул келишимде же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда.
2.1.8. Күрөө предметин сатуудан түшкөн сумма Күрөө кармоочунун
талаптарын толук канааттандыруу үчүн жетишсиз болгон учурда, Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарына ылайык Күрөө коюучунун башка мүлкүнөн жетишсиз сумма өндүрүлүшү мүмкүн.
2.1.9. Күрөө коюучу же үчүнчү тарап күрөө предметин Күрөө кармоочунун ээлигине өткөрүп берүүгө тоскоолдук кылбаган шартта, Күрөө коюучудан же үчүнчү жактан мүлктү алуу үчүн зарыл болгон мыйзамдуу
аракеттерди көрүшү ыктымал.
2.1.10. Келишим боюнча өз укуктарын үчүнчү жакка өткөрүп берүүгө.
2.2. Күрөө кармоочу төмөнкүлөргө милдеттенет:
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2.2.1. Күрөө предметин сатып өткөрүүдөн түшкөн, Күрөө кармоочунун
күрөө менен камсыздалган талаптарынын өлчөмүнөн арткан сумманын
айырмасын Күрөө коюучуга кайтарып берүүгө. Күрөө предметинин наркынан канааттандырылган Күрөө кармоочунун талаптарында төмөнкүлөр
камтылат: Кредиттик линияны ачуу жөнүндө келишимдин жана анын негизинде Кредит/транш берүү жөнүндө кредиттик келишимдин негизинде
Күрөө коюучуга берилген Кредит/транш боюнча карыздын негизги суммасын кайтарып берүүгө, Кредит/Траншты пайдалангандыгы үчүн чегерилген пайыздарды, Кредитти сунуштоо жөнүндө келишимге жана анын
негизинде Кредит/транш берүү жөнүндө кредиттик келишимге ылайык
негизги милдеттенмелерди аткарбагандыгынан, мөөнөтүндө аткарбагандыгынан же башка талаптагыдай аткарбагандыгынан улам келип чыккан
чыгымдарды жана үстөк айыптарды (айыптарды, туумдарды) төлөөгө;
Күрөө кармоочунун күрөө предметин күтүүгө жана/же коргоого байланыштуу чыгымдардын ордун толтурууга; күрөө предметинен өндүрүүнү
жүргүзүүдөн жана аны сатып өткөрүүдөн улам келип чыккан чыгымдардын жана башка чыгашалардын (соттук чыгымдарды кошо алганда) ордун толтурууга.
2.3. Күрөө коюучу Күрөө кармоочу менен макулдашуу боюнча күрөө
предметин анын мүнөзүнө жана багытталышына ылайык ээлик кылуу
жана пайдалануу укугуна ээ.
2.4. Күрөө коюучу төмөнкүлөргө милдеттенет:
2.4.1. Күрөө предметин ижарага бербөөгө, акысыз өткөрүп берүүгө,
башка бирөөгө бербөөгө, жүктөөгө, алмаштырууга, ошондой эле күрөө
предметин кандай болбосун түрдө пайдаланууга.
2.4.2. Күрөө предметин күтүү үчүн талаптагыдай шарттарды камсыз
кылууга, анын сакталышына жана техникалык абалына кепилдик берүүгө
жана сактоого, анын ичинде аларды күтүү боюнча чыгашаларды төлөөгө
(утурумдук жана капиталдык ремонт иштерди өткөрүүгө).
2.4.3. Күрөө предметинин болушуна, абалына жана аларды күтүү
шарттарына мониторинг жүргүзүү максатында, Күрөө кармоочунун өкүлдөрүн күрөө предмети жайгашкан жерге киргизүүгө.
2.4.4. Күрөө кармоочуга күрөө предметинин жоголуп кетиши же жараксыз болуп калышы коркунучу келип чыккандыгы тууралуу кат жүзүндө
дароо билдирүүгө.
2.4.5. Күрөө предмети жоголуп кетсе, жараксыз болуп калса же зыянга учураса, күрөө кармоочунун кат жүзүндөгү макулдугу астында анын
калыбына келтирилишин же ага барабар баадагы күрөө предметине
алмаштырылышын камсыз кылууга. Мында, күрөө предмети жоголгон,
жараксыз болуп калган же зыянга учураган күндөн тартып 3 (үч) жумуш
күнү ичинде Күрөө коюучу Күрөө кармоочуга аны барабар баадагы күрөө
предметине алмаштырып берүүнү сунуштоого милдеттүү. Күрөө коюучу Күрөө кармоочудан камсыздоо катары сунушталган күрөө предметин
алмаштырууга макулдук алган учурда 10 (он) жумуш күнү ичинде күрөө
предметин Күрөө кармоочу менен макулдашылган камсыздоого алмаштырууга милдеттүү. Күрөө предметинин рыноктук наркы төмөндөгөн
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учурда, Күрөө кармоочунун талабы боюнча 10 (он) жумуш күн ичинде кошумча камсыздоо сунуштоого тийиш.
2.4.6. Жайгашкан жеринин өзгөргөндүгү жана башка өзгөрүүлөр тууралуу, мындай өзгөрүүлөр орун алгандан кийинки күнү Күрөө кармоочуга
маалымдоого милдеттүү.
2.4.7. Ушул келишимге кол койгон учурдан тартып келишимдин
1.4-пунктунда көрсөтүлгөн күрөө предметине укукту белгилеген документтерди, ошондой эле күрөө предметине техникалык паспортторду
Күрөө кармоочуга өткөрүп берүүгө. Күрөө предметине укукту белгилеген
документтер, Күрөө коюучу Кредиттик линияны ачуу жөнүндө келишимди
жана анын негизинде түзүлгөн Кредит/транш сунуштоо жөнүндө кредиттик келишим боюнча өз милдеттенмелерин толук аткарганга чейин жана
ушул келишимдин аракети токтогонго чейин Күрөө кармоочуда сакталып
турат.
2.5. Күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүү, ушул келишим менен
бир убакта түзүлгөн жана анын ажырагыс бөлүгү болуп саналган Күрөө
кармоочунун талаптарын соттон тышкаркы тартипте канааттандыруу
жөнүндө келишимге ылайык соттон тышкаркы тартипте ишке ашырылат.
2.6. Күрөө коюучу Кредиттик линияны ачуу жөнүндө келишим, анын
негизинде түзүлгөн Кредит/транш берүү жөнүндө кредиттик келишим
жана ушул келишим боюнча өзүнө алган милдеттенмелерди аткарбаса
же талаптагыдай аткарбаса, анын мүнөздөмөсүнө жана курамына көз
карандысыз күрөө предметинен соттон тышкаркы тартипте өндүрүүнү
жүргүзүүгө жана күрөө предметин соттон тышкары сатып өткөрүүнү гарантиялайт жана ага толук макулдугун берет.
2.7. Күрөө коюучу Күрөө кармоочу менен күрөө предметинен соттон
тышкаркы өндүрүүнү жүргүзүү жөнүндө нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн келишимди түзүүгө милдеттенет, ал ушул келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп саналат.
3. ТАРАПТАРДЫН ЖООПКЕРЧИЛИГИ
3.1. Тараптар ушул келишим боюнча милдеттенмелерди аткарбаса
же талаптагыдай аткарбаган учурда, бири-бирине келтирилген бардык
чыгымдардын ордун Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык
толтурушат.
3.2. Күрөө коюучу ушул келишимдин 2.4-пунктунун 2.4.5-пунктчасында каралган милдеттенмелерди аткарбаган учурда, ал Күрөө кармоочуга
келишимдин 1.5-пунктуна ылайык, аткарылбай калган милдеттенмелеринин ар бир күнү үчүн күрөө предметинин наркынан ___ пайыз өлчөмүндө
туум төлөйт.
3.3. Чыгымдардын ордунун толтурулушу жана туумдардын төлөнүшү
күнөөлү тарапты Кредиттик линияны ачуу жөнүндө келишимде, анын негизинде түзүлгөн Кредит/транш берүү жөнүндө кредиттик келишимде,
кредитти сунуштоо жөнүндө кредиттик келишимде каралган милдеттенмелерди аткаруудан бошотпойт.
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4. КҮРӨӨ ПРЕДМЕТИНЕН ӨНДҮРҮҮНҮ ЖҮРГҮЗҮҮ ТАРТИБИ
4.1. Кредиттик линияны ачуу жөнүндө келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп саналган ушул келишимдин, Кредиттик линияны ачуу жөнүндө
келишимдин жана Кредит/транш берүү жөнүндө кредиттик келишимдин жоболоруна ылайык, Тараптар күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ушул келишимдин
4.2-пунктуна ылайык соттон тышкаркы тартипте жүзөгө ашырылат деген
макулдашууга келишишкен.
4.2. Күрөө предметинен соттон тышкаркы тартипте өндүрүүнү жүргүзүү жана аны соттон тышкаркы тартипте сатып өткөрүү ушул келишим
менен бир эле учурда түзүлгөн жана анын ажырагыс бөлүгү болуп саналган Күрөө кармоочунун талаптарын соттон тышкаркы тартипте канааттандыруу жөнүндө макулдашууга ылайык жүзөгө ашырылат.
5. БАШКА ШАРТТАР
5.1. Келишим шарттары тараптардын өз ара макулдашуусу боюнча
гана өзгөртүлүшү жана толукталышы мүмкүн.
5.2. Ушул келишимди жана Күрөө кармоочу менен күрөө предметинен соттон тышкаркы өндүрүүнү жүргүзүү жөнүндө макулдашууну тариздөө жана каттоодон өткөртүүгө кеткен сарптоолор Күрөө коюучунун эсебинен жүзөгө ашырылат.
5.3. Келишим, кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо боюнча ыйгарым
укуктуу органдарда нотариалдык жактан күбөлөндүрүлүүгө жана каттоодон өтүүгө тийиш.
5.4. Келишим, ушул келишимдин 5.3-пунктуна ылайык тиешелүү ыйгарым укуктуу органдарда каттоодон өткөн учурдан тартып күчүнө кирет.
5.5. Келишим Тараптардын ар бири үчүн бирден, орус тилинде, ____
нускада түзүлгөн, башка нускалары - каттоо үчүн тиешелүү ыйгарым
укуктуу органдарга жана нотариалдык конторага сунушталат.
6. ТАРАПТАРДЫН ЮРИДИКАЛЫК ДАРЕКТЕРИ, РЕКВИЗИТТЕРИ
ЖАНА КОЛ ТАМГАЛАРЫ
Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкы:
Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101

«Коммерциялык банк» ААКсы/
ЖАК:
Бишкек шаары, ____________
көчөсү.
Улуттук
банктагы
корэсеп
№1010126_______
Улуттук банк БИК №_____
ИНН №_____________
ОКПО №___________
Мамлекеттик салык инспекциясынын коду : _____
кызматы_________________
(кол тамгасы)______________М.О.

кызматы__________________
(кол тамгасы)_____________М.О.
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___ -жылдын «___» _______№___
Күрөө келишимине карата тиркеме
____ -жылдын «___» ________№ ___ Күрөө келишимине карата Күрөө
кармоочунун талаптарын соттон тышкаркы тартипте канааттандыруу
жөнүндө
№___ келишим
Бишкек шаары

			

____-жылдын «___» ______

Мындан ары «Улуттук банк» же «Күрөө кармоочу» деп аталуучу,
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
жөнүндө» мыйзамынын жана Улуттук банк Башкармасынын ___-жылдын
«___»_________№___ токтомунун негизинде иш алып барган Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкы бир тараптан, жана мындан ары «Банк»
же «Күрөө кармоочу» аталуучу, ____________ негизинде _____________
атынан иш алып барган ______________ экинчи тараптан, мындан ары
биргелешип «Тараптар» деп аталуучулар төмөнкүлөр боюнча, ____
-жылдын «___» ________№ ___ Кредиттик линия берүү жөнүндө келишимдин жана ____ -жылдын «___» ________№ ___ Кредиттик келишимдин камсыздоосу болуп саналган ____ -жылдын «___» ________№
___Күрөө келишимине карата Күрөө кармоочунун талаптарын соттон
тышкаркы тартипте канааттандыруу жөнүндө ушул келишимди (мындан
ары - Келишим) түзүштү:
1. Тараптар ортосунда ____ -жылдын «___» ________ түзүлгөн жана
____________, ________ тарабынан тастыкталган №___Күрөө келишимине ылайык, күрөө коюучу күрөө менен камсыздалган милдеттенмелерин аткарбаган же талаптагыдай аткарбаган учурда, күрөө кармоочунун
күрөө предметинен өндүрүүнү соттон тышкаркы тартипте жүргүзүүсү
ушул келишимде аныкталган.
Мында тараптар «милдеттенмелерин аткарбаган же талаптагыдай
аткарбаган» деген сөздөрдү төмөнкүчө түшүнүүгө тийиш:
- милдеттенмелерди аткаруу мөөнөттөрүн бузган болсо (анын ичинде
акча каражаттарын пайдалангандыгы үчүн пайыздарды жана/же негизги
сумманы төлөө мөөнөттөрүн бузууга жол берүүнү кошо алганда);
- милдеттенмелерди аткаруу орду бузулган болсо;
- милдеттенмелерди аткаруу тартибин бузган болсо;
- карызгер (күрөө коючу) күрөө кармоочунун Кыргыз Республикасынын
«Күрөө жөнүндө» мыйзамынын 56-беренесинде каралган жагдайларда
күрөө менен камсыздалган милдеттенмелерди мөөнөтүнөн мурда аткаруу жөнүндө талаптарын аткарбаса;
- же тараптар ортосунда түзүлгөн күрөө жөнүндө келишимде каралган
башка жагдайларда.
2. Тараптар Кыргыз Республикасынын «Күрөө жөнүндө» мыйзамынын
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60-беренеси менен таанышып чыгышты, анда күрөө кармоочу өндүрүүнү
жүргүзүү жол-жобосу башталгандыгы жөнүндө билдирмени күрөө коюучуга жөнөткөндөн кийин күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүү ишке
ашырыла тургандыгы каралган. Мында, жетишилген макулдашууга
ылайык, ал мөөнөт ичинде күрөө коюучу (карызгер) бардык карыз суммасын төлөөнү кошо алганда, милдеттенмени өз эрки боюнча аткарууга
тийиш болгон мөөнөт, күрөө коюучуга (карызгерге) билдирме жөнөтүлгөн
учурдан кийинки 15 (он беш) күндү түзөт.
Билдирме колдон колго тапшырылгандыгынын тастыктамасы катары күрөө коюучунун (карызгердин) билдирмени алгандыгы жөнүндө
тил каты, ал эми жеткирилгендигинин тастыктамасы катары байланыш
бөлүмүнүн билдирме жөнөтүлгөндүгү тууралуу документи, же болбосо
күрөө коюучунун (карызгердин) факсты алгандыгы тууралуу нотариалдык жактан тастыкталган билдирмеси саналат.
3. Өндүрүүнүык жактан тастыкталган билдирмеси саналат.үкүрөө
кармоочуга же анын өкүлүнө кат жүзүндөгү кабыл алуу-өткөрүп берүү
актысынын негизинде күрөө предметинин, так айтканда:__________өткөрүлүп______ишин камсыз кылууга милдеттүү (Кыргыз Республикасынын
«Күрөө жөнүндө» мыйзамынын 6-беренесинин 4-пункту).
4. Күрөө предмети күрөө кармоочунун ээлигине өткөндөн кийин:
- күрөө предметинин сакталышын камсыз кылууга;
- айкын шарттарды эске алуу менен бардык катышуучу тараптар үчүн
пайдалуу болгондой күрөө предметин сатып өткөрүүгө карата ишенимдүү
чараларды кабыл алууга тийиш.
5. Макулдашууга ылайык күрөө кармоочу күрөөгө сунушталган мүлктү
сатуунун төмөнкүдөй ыкмаларын колдонууга укуктуу:
- үчүнчү жактар менен сатуу-сатып алуу келишимин түздөн-түз түзүү
аркылуу күрөө предметин сатууга;
- мыйзамдарга ылайык ачык тоорук өткөрүү аркылуу. Мында күрөө
кармоочу ушул келишимдин негизинде анын өкүлү катары күрөө кармоочунун макулдугусуз күрөө предметин тескөөгө укуктуу.
6. Күрөө кармоочу өз талаптары боюнча сумманы, анын ичинде күрөө
предметинен өндүрүүнү жүргүзүүдөн жана аны сатып өткөрүүдөн келип
чыккан башка чыгымдарын ордун жабууну жана чыгашаларды кошо алганда, төлөө учурунда зарыл болгон көлөмдө тиешелүү суммаларды
алгандан кийин жана/же күрөө предметин сатып алгандан кийин, күрөө
кармоочу төмөнкүлөргө милдеттүү:
- күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүү жана аны сатып өткөрүү
жол-жобосу башталгандыгы тууралуу билдирме түзүүгө;
- эгерде күрөө предмети мамлекеттик каттоодон өткөртүлүүгө тийиш
болсо, аны күрөөнү мамлекеттик каттоо органында каттоодон өткөртүүгө.
7. Күрөөгө сунушталган мүлктөн өндүрүүнү жүргүзүү жана аны сатуу
жол-жобосу башталган күндөн тартып күрөө коюучу күрөө кармоочунун
талабы боюнча мындай талап коюлгандан кийинки 30 күн ичинде күрөө
предметинин бошотулушун камсыз кылууга милдеттүү.
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8. Ушул келишимде каралган ыкмада күрөө предметин сатуудан улам
күрөө кармоочунун талаптарын канааттандыруу күрөө менен камсыздалган милдеттенме боюнча күрөө коюучунун (карызгердин) милдеттенмелеринин токтолушуна алып келет.
9. Тараптардын бири да бир тараптуу негизде өндүрүүнү жүргүзүү
тартибин өзгөртүшү же башка ыкмада келишимде белгиленген күрөө
предметинен өндүрүүнү жүргүзүү тартибинен баш тартышы мүмкүн эмес.
10. Ушул келишимде каралбаган бардык милдеттенмелер Кыргыз
Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык жөнгө салынат.
11. Ушул келишимди тариздөө жана түзүү боюнча чыгашалар күрөө
кармоочуга жүктөлөт.
ТАРАПТАРДЫН ЮРИДИКАЛЫК ДАРЕКТЕРИ, РЕКВИЗИТТЕРИ
ЖАНА КОЛ ТАМГАЛАРЫ
Кыргыз
Республикасынын
Улуттук банкы
Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101.

«Коммерциялык банк» ААКсы/
ЖАК
Бишкек шаары,_______________
көчөсү.
Улуттук банктагы корэсеп
№1010126_______
Улуттук банк БИК №_____
ИНН №_____________
ОКПО №___________
Код ГНИ: _____
Кызматы_________________
(кол тамга)________________М.О.

Кызматы __________________
(кол тамгасы)_____________М.О.
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5-тиркеме
______ -жылдын «___» _____________№ ______ кредит/транш
сунуштоо жөнүндө кредиттик келишимге карата
№____ КҮРӨӨ КЕЛИШИМИ
(Кредиттик келишимдер боюнча талап кылуу укугу)
Бишкек шаары				

№ ______ __________ -жыл

Мындан ары «Улуттук банк» же «Күрөө кармоочу» деп аталуучу,
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
жөнүндө» мыйзамынын жана Улуттук банк Башкармасынын ___-жылдын
«___»_________№___ токтомунун негизинде иш алып барган Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкы бир тараптан, жана мындан ары «Банк»
же «Күрөө кармоочу» аталуучу, ____________ негизинде _____________
атынан иш алып барган ______________ экинчи тараптан, мындан ары
биргелешип «Тараптар» деп аталуучулар төмөнкүлөр боюнча ___-жылдын «___»______ №___ кредиттик келишимге карата Кредиттик келишимдер боюнча талап кылуу укугу жөнүндө күрөө келишимин (мындан
ары - Келишим) түзүштү:
1. КЕЛИШИМ ПРЕДМЕТИ
1.1. Күрөө кармоочу күрөө коюучуга _________ сом өлчөмүндө
(суммасы жазуу түрүндө) кредиттик линия сунуштайт. Кредиттин жана
ал боюнча чегерилген пайыздардын ордун жабуунун акыркы мөөнөтү
___-жылдын «___»______ №___ кредиттик линияны ачуу жөнүндө келишимде (мындан ары - келишим) жана ___-жылдын «___»______ №___
кредиттик келишимде (мындан ары – кредиттик келишим) көрсөтүлгөн
мөөнөттө башталат.
1.2. Күрөө коюучу келишим жана кредиттик келишим боюнча милдеттенмелерин аткаруусун камсыз кылуу максатында, күрөө коюучу жана
анын кардарлары-карыз алуучулары ортосунда түзүлгөн (мындан ары –
кредиттик келишимдер) кредиттик келишим боюнча талап кылуу укугун
(мындан ары – күрөө предмети) күрөө кармоочуга өткөрүп берет. Алар
боюнча талап кылуу укугу күрөөгө сунушталган кредиттик келишимдердин так тизмеси ушул келишимдин 1-тиркемесинде келтирилген.
1.3. Күрөө предметинин ушул келишимге кол койгон учурга карата
күрөөлүк наркы _______ сом өлчөмүндөгү дисконттоштуруу коэффициентин эске алуу менен ______ сомду (сумма жазуу түрүндө) түзгөн.
1.4. Ушул келишимдин 1.2-пунктунда көрсөтүлгөн күрөө предметин
Күрөө коюучу күрөө кармоочунун макулдугусуз кайра күрөөгө сунуштоону кошо алганда, тескөө укугуна ээ эмес.
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2. КЕЛИШИМ ШАРТТАРЫ
2.1. Күрөө коюучу күрөө кармоочуга ушул келишим түзүлгөн күнгө карата күрөө предмети төмөнкү талаптарга жооп берээрин тастыктайт:
1) кредиттик келишимдер Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын сактоо менен түзүлгөндүгүн жана ушул кредиттик келишимдерге
карата колдонулуучу укук улуттук укукту көздөй тургандыгын;
2) күрөө коюучу алдында ушул кредиттик келишимдер боюнча милдеттенмелер Кыргыз Республикасынын резиденти алдында да келип чыгаарын;
3) ушул кредиттик келишимдерге ылайык түзүлгөн кредиттик келишимдерде, ошондой эле күрөө келишиминде кредитордун/күрөө кармоочунун талап кылуу укугун үчүнчү жакка өткөрүп берүү боюнча чектөөлөр
камтылбагандыгын;
4) мүлктүк укук (талап кылуу укугу) күрөө коюучуга кредиттик келишимдерден улам таандык экендигин жана аларга күрөө коюучунун башка милдеттенмелери жүктөлбөгөндүгүн, аларга карата талаш жана белгиленген тартипте талап кылуу маселелери орун албагандыгын жана
аларды ажыратып алууга үчүнчү жактын макулдугу жана уруксаты талап
кылынбай тургандыгын;
5) алар боюнча талап кылуу укугу ушул келишим боюнча күрөө предмети болуп саналган кредиттер, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк
Башкармасынын токтому менен бекитилген «Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын, чыгым тартуулардын ордун
жабууга карата камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө» жобого ылайык
классификацияланбаган активдердин категориясына (байкоого алынган
активдерден тышкары) киргизилген, ошондой эле алар реструктуризацияланган эмес;
6) алар боюнча талап кылуу укугу ушул келишим боюнча күрөө предмети болуп саналган кредиттер, Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин 2011-жылдын 16-июнундагы N12/2 токтому менен бекитилген
белгилүү бир мүнөздөмөлөргө ылайык келген кредит портфелин түзүү
боюнча сунуш-көрсөтмөдө каралган мүнөздөмөлөргө дал келет.
2.2. Күрөө коюучу ушул келишимди түзүүдө кредиттик келишимдер
боюнча күрөө коюучунун карыз алуучулары катары иш алып барган уюм/
жеке адам төмөнкү талаптарга жооп берээрин күрөө кармоочуга тастыктайт:
1) уюм же жеке адам күрөө коюучунун 10 пайыздан жогору эмес акцияларына ээ экендигин (эгерде ээлик кылса), жана күрөө коюучу уюмдун уставдык капиталынын 10 пайызынан ашпаган өлчөмүндө үлүшкө же
уюмдун 10% ашпаган акцияларына ээ экендигин (эгерде ээлик кылса);
жеке адам күрөө коюучунун инсайдери же аффилирленген жагы эмес
экендигин;
2) Кыргыз Республикасынын резиденти болуп саналаарын.
2.3. Банк кредиттик келишим боюнча бардык милдеттенмелерди аткарганга чейин күрөө предмети тескөө укугусуз күрөө коюучунун менчигинде калат.
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3. ТАРАПТАРДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ
3.1. Күрөө кармоочунун укуктары жана милдеттери:
3.1.1. Кредиттик келишим боюнча күрөө коюучунун талап кылуу укугунун документалдык түрдө бар болушун, анын көлөмүн, абалын текшерүү.
3.1.2. Күрөө коюучудан күрөө предметинин жок болушуна же наркынын төмөндөшүнө алып келген кийлигишүүсүн токтотууну талап кылуу.
3.1.3. Күрөө предмети жоголгон же наркы төмөндөгөн учурда, күрөө
коюучудан аны калыбына келтирүүнү, алмаштырууну же болбосо кошумча камсыздоону сунуштоону талап кылуу.
3.1.4. Эгерде күрөө предмети жок кылынса, ошондой эле тараптар
күрөө предметин калыбына келтирүүнү же алмаштырууну макулдаша
албаса же ал боюнча кошумча камсыздоо сунушталбаса, Күрөө коюучудан күрөө предмети менен камсыздалган милдеттенмелерин мөөнөтүнөн
мурда аткарууну талап кылуу.
3.1.5. Ушул келишимдин 1.1. жана 1.2-пункттарында көрсөтүлгөн милдеттенмелердин мөөнөтүнөн мурда аткарылышын талап кылууга, эгерде
анын талабы канааттандырылбаса – төмөнкү учурларда күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүүгө:
1) күрөө коюучу ушул келишимдин жана кредиттик келишимдин шарттарын, талаптарын жана жоболорун бузган болсо;
2) эгерде күрөө коюучу кредиттин негизги суммасы боюнча карызды,
ал боюнча чегерилген пайыздарды, үстөк айыптарды (айыптарды жана
туумдарды) жана башка төлөөлөрдү кошо алганда, кредиттик келишим
боюнча карызды төлөө мөөнөтүн бузган болсо же аны төлөбөсө;
3) күрөө коюучу ушул келишимдин талаптарын же жоболорун бузган
шартта;
4) күрөө коюучу күрөө предметин сактоо, алмаштыруу же калыбына
келтирүү эрежелерин бузган болсо;
5) күрөө коюучу жооп бербеген жагдайларды кошо алганда, күрөө
предмети жоголгон, ошондой эле күрөө предметинин наркы төмөндөтүлгөн учурда, күрөө коюучу күрөө предметин алмаштырбаса же калыбына
келтирбесе же болбосо ушул келишимдин талаптарына ылайык кошумча
камсыздоону сунуштабаса;
6) күрөө коюучу кайра күрөөгө коюу эрежелерин, күрөө предметин
сактоо милдеттерин, күрөө кармоочунун үчүнчү жактардын күрөө предметине карата укуктары жөнүндө эскертүү боюнча милдеттерин бузган
болсо;
7) ушул келишимде же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка жагдайларда.
3.1.6. Күрөө кармоочунун талаптарын толук канааттандыруу үчүн
күрөө предметин сатуудан алынган сумма жетишсиз болгон учурда,
Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык күрөө коюучунун өндүрүүнү жүргүзүү мүмкүн болгон башка мүлкүнөн жетишпеген сумманы
алуу зарыл.
3.1.7. Эгерде күрөө коюучу же үчүнчү жак күрөө кармоочуга күрөө
предметин өткөрүп берүүдө тоскоолдуктарды жаратса, күрөө коюучудан
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же үчүнчү жактан мүлктү алуу үчүн мыйзам чегинде зарыл болгон иш-чараларды көрүү зарыл.
3.1.8. Ушул келишим боюнча өз укуктарын үчүнчү жактарга (акы төлөө
менен жана акысыз) өткөрүп бериши мүмкүн.
3.1.9. Ушул келишимдин аткарылышына контролдукту жүзөгө ашырууга жана контролдук функцияларды ишке ашыруу, күрөө предметинин
бар болушун жана абалын текшерүү үчүн зарыл маалыматтарды талап
кылууга тийиш.
3.1.10. Келишимде каралган башка укуктарга ээ болууга.
3.2. Күрөө коюучунун укуктары жана милдеттери:
3.2.1. Күрөө кармоочуга жоготуу коркунучу келип чыккандыгы жана
күрөө предметинин наркынын төмөндөгөндүгү жөнүндө дароо билдирүүгө.
3.2.2. Күрөө предметинин аныктыгын жана мыйзамдуулугун камсыз
кылуу үчүн зарыл болгон иш аракеттерди жүргүзүүгө.
3.2.3. Күрөө предметинин наркынын төмөндөшүнө, бузулушуна, жоголушуна алып келген иш аракеттер жөнүндө жогоруда көрсөтүлгөн
иш-аракеттерди жүзөгө ашыруу күнүнөн тартып 5 жумуш күнүнөн кечиктирбестен кат жүзүндө маалымдоого.
3.2.4. Күрөө предметине тиешелүү өзгөрүүлөр орун алгандыгы, үчүнчү жактар тарабынан мүмкүн болуучу бузууга жол берүүлөр же алардын
ушул укукту (күрөө предметин) талап кылышы маалым болгондон кийинки үч күндүк мөөнөт ичинде бул тууралуу күрөө коюучуга маалымдоого.
3.2.5. Күрөө кармоочунун талабы боюнча ага үч күндүк мөөнөттө күрөө
предметине тиешелүү кайсыл болбосун документ менен таанышып чыгууга мүмкүнчүлүк берүүгө жана күрөө кармоочуга күрөө предмети жөнүндө кайсыл болбосун маалыматты сунуштоого.
3.2.6. Күрөө предметинин жоголушу же наркынын азайышы тобокелдиги үчүн жооп берүүгө жана эгерде күрөө предмети жоголсо же анын
наркынын төмөндөшүнө, өзгөрүшүнө, жоголушуна алып келген башка
жагдайлар орун алса же болбосо күрөө предмети ушул келишимдин талаптарына дал келбесе күрөө кармоочунун макулдугу менен ушул келишимдин 4.2-пунктунда каралган мөөнөт ичинде күрөө предметинин наркына эквиваленттүү нарктагы башка камсыздоону сунуштоого.
3.2.7. Күрөө предметинин болушуна, анын абалына жана күтүү шарттарына мониторинг жүргүзүү максатында, күрөө кармоочунун өкүлдөрүнө
талап кылуу укугу (күрөө предмети) жайгашкан жерге, ошондой эле күрөө
предметинин күрөөлүк камсыздоосу жайгашкан жерге кирүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылууга.
3.2.8. Жайгашкан жери, укуктук статусу, акционерлер курамы жана
Банк жетекчилиги өзгөргөндүгү жана башка өзгөрүүлөр тууралуу, алар
кирген күндөн тартып күрөө кармоочуга маалымдоого.
3.2.9. Күрөө предметин толугу менен же жарым-жартылай ажыратып
алууга, ага кандайдыр бир милдеттенмелерди жүктөөгө же болбосо аны
башкача жол менен тескөөгө жол берилбейт.
3.2.10. Эгерде ушул келишим колдонулган мезгил ичинде күрөө предмети келишимдин 2.1.-2.3-пункттарынын талабына, ошондой эле күрөө
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кармоочунун башка талаптарына жооп бербеген шартта, ал 3.2.6-пунктчасында каралган иш-аракеттерди жүзөгө ашырууга.
3.2.11. Ушул келишим боюнча күрөө предметин болуп саналган кредиттик келишимдерге жана алардын аткарылышын камсыз кылган күрөө
келишимине өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген шартта, тиешелүү келишимдерге өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилгенден кийинки 5 жумуш күнүнөн кечиктирбестен кат жүзүндө күрөө кармоочуга ал
тууралуу маалымдоого.
3.2.12. Талап келип түшкөн күндөн тартып 10 (он) жумуш күн ичинде
күрөө кармоочунун талабы боюнча ага күрөө предмети боюнча кредиттик
келишимдердин түп нускаларын жана ага бардык зарыл документтерди
кошо тиркөө менен ушул кредиттик келишим боюнча күрөө келишиминин
түп нускаларын берүүгө.
3.2.13. Күрөө кармоочу тарабынан күрөөлүк камсыздоо боюнча белгиленген талаптарды аткарууга, ал эми аларды аткаруудан баш тарткан
учурда, ушул келишимдин 4.2-пунктунда көрсөтүлгөн мөөнөт ичинде кошумча күрөөнү сунуштоого.
3.2.14. Ушул келишимде каралган башка милдеттенмелерди аткарууга.
3.2.15. Күрөө кармоочуга күрөө коюучунун карызгерлеринин ушул
келишим боюнча күрөө предмети болуп саналган кредиттик келишимдердин шарттары аткарылгандыгы жана ал боюнча камсыздоонун абалы тууралуу ар бир айдын 5 (бешине) чейин маалымдоого жана ушул
Келишимге карата 2-тиркемеде көрсөтүлгөн отчетту сунуштоого.
3.3. Күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүү ушул келишим шарттарына ылайык соттон тышкаркы тартипте жүргүзүлөт. Күрөө коюучу кредиттик келишим жана ушул келишим боюнча өзүнө алган милдеттенмелерди аткарбаса же талаптагыдай аткарбаган учурда, анын мүнөздөмөсүнөн
жана курамынан көз карандысыз, күрөө предметин соттон тышкаркы тартипте өндүрүүнү жүргүзүүгө жана аны соттон тышкаркы тартипте сатып
өткөрүүгө өз макулдугун берет жана гарантиялайт.
3.4. Күрөө коюучу, күрөө кармоочу ушул келишимге ылайык жүзөгө
ашырылышы мүмкүн болгон күрөө предметин сатып өткөргөнгө чейин
кайсыл болбосун убакытта мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген, күрөө менен
камсыздалган милдеттенмени же анын бөлүгүн аткарууга укуктуу.
4. КҮРӨӨ ПРЕДМЕТИН АЛМАШТЫРУУ ТАРТИБИ
4.1. Ушул келишимди колдонуу мөөнөтү ичинде анын 1.3-пунктунда көрсөтүлгөн күрөө предметинин жалпы наркы төмөнкүлөргө байланыштуу төмөндөшү мүмкүн:
- алар боюнча талап кылуу укугу ушул келишимдин күрөө предмети
болуп саналган кредиттик келишимдер боюнча күрөө коюучунун карыз
алуучуларынын өз милдеттенмелерин аткаруу мөөнөтү аяктагандыгына;
- күрөө коюучунун карыз алуучулары тарабынан карыздын ордун жабуу графигине, анын ичинде мөөнөтүнөн мурда ордун жабууну кошо алганда, кредиттик келишимдер боюнча өз милдеттенмелерин аткаруусуна;
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- күрөө предметинин келишимдин талаптарына дал келбешине;
- ушул келишим боюнча күрөө предмети болуп саналган кредиттик
келишимдер боюнча камсыздоонун жоголгондугуна жана башка жагдайларда.
4.2. Ушул келишимди колдонуу мөөнөтү ичинде күрөө кармоочу мезгил-мезгили менен кредиттик келишимге тиешелүү күрөө жөнүндө келишимге ылайык күрөө предмети болуп саналган (эгерде болгон болсо)
кредиттик келишим жана күрөөнүн башка түрлөрү боюнча талап кылуу
укугунун (күрөө кармоочу тарабынан колдонулган тиешелүү күрөөлүк коэффициенттерди эске алуу менен) жалпы наркына кайра баа берет.
Жүргүзүлгөн кайра баа берүүнүн жыйынтыгы боюнча кредиттик келишим боюнча күрөө предмети болуп саналган талап кылуу укугунун жалпы наркы кредиттик келишимдин жана кредиттик линияны берүү жөнүндө макулдашууга ылайык алынган кредит боюнча күрөө коюучунун күрөө
кармоочу алдында карызынын учурдагы калдыгынын суммасынан кеминде 100 пайызын түзгөндүгү аныкталган болсо, мында күрөө кармоочу
күрөө коюучуга кошумча күрөөлүк камсыздоону сунуштоо зарылчылыгы
жөнүндө талап камтылган тиешелүү билдирүүнү жөнөтөт.
Күрөө коюучу күрөө кармоочудан кошумча күрөөлүк камсыздоону сунуштоо зарылчылыгы жөнүндө талап камтылган тиешелүү билдирүүсү
келип түшкөн күндөн тартып 5 (беш) жумуш күн ичинде анын билдирүүсүндө көрсөтүлгөн суммага чейинки кредиттер боюнча талап кылуу
укугу түрүндө кошумча күрөөлүк камсыздоону күрөө кармоочуга сунуштоого, тариздөөгө жана кошумча күрөөнү сунуштоо жөнүндө келишимди
каттоодон өткөртүүгө же болбосо күрөө коюучу тарабынан кредиттик келишимге ылайык күрөө кармоочудан алынган кредиттин тиешелүү бөлүгүнүн ордун жабууга милдеттенет.
Мында, күрөөнүн башка түрлөрү орун алган шартта, күрөө кармоочу
күрөөнүн башка түрлөрүнүн жалпы наркын эске алуу менен (тиешелүү
күрөөлүк камсыздоону колдонуу менен) кошумча күрөөлүк камсыздоону
сунуштоого карата зарыл сумманы эсептеп чыгууга укуктуу. Күрөө кармоочу ушул пункттун үчүнчү абзацына ылайык, эгерде күрөөнүн башка
түрлөрү кредиттик келишимге ылайык алынган кредиттик каражаттар
боюнча күрөө коюучунун күрөө кармоочу алдында карызынын учурдагы
калдыгынын (күрөө кармоочу тарабынан колдонулган тиешелүү күрөөлүк
коэффициенттерди эске алуу менен) ордун жапкан болсо, күрөө коюучудан кошумча күрөөлүк камсыздоону талап кылбоого укуктуу.
5. ТАРАПТАРДЫН ЖООПКЕРЧИЛИКТЕРИ
5.1. Ушул келишим боюнча милдеттенмелер аткарылбаса же талаптагыдай аткарылбаса тараптар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык бири-бирине келтирилген бардык чыгымдардын ордун толтурушат.
5.2. Күрөө коюучу ушул келишимдин 4.2-пунктунда каралган милдеттенмелерди аткарбаган учурда, келишимдин 1.3-пунктуна ылайык күрөө
кармоочуга күрөө предметинин жалпы наркынан өз милдеттенмелерин
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аткарбай калган ар бир күнү үчүн ___ пайыз өлчөмүндө туум төлөйт.
5.3. Чыгымдардын ордунун толтурулушу жана туумдардын
төлөнүлүшү күнөөлү тарапты кредитти сунуштоо жөнүндө кредиттик келишимде жана ушул келишимде каралган милдеттенмелерди аткаруудан
бошотпойт.
6. КҮРӨӨ ПРЕДМЕТИНЕН ӨНДҮРҮҮНҮ ЖҮРГҮЗҮҮ ТАРТИБИ
6.1. Ушул келишимдин, макулдашуунун жана кредиттик келишимдин
жоболоруна ылайык, күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүү зарылчылыгы келип чыккан учурда, тараптар бул иш Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык соттон тышкаркы тартипте жүзөгө
ашырылат деген макулдашууга келишишкен.
6.2. Күрөө предметинен өндүрүү жүргүзүлгөн учурда тараптар, күрөө
коюучу ушул келишимдин 1-тиркемесинде жана 1.2-пунктунда көрсөтүлгөн кредиттик келишимдер боюнча өз талап кылуу укугун күрөө кармоочуга ыйгарып берүүнү жүзөгө ашырат.
6.3. Ушул келишим шарттарына ылайык күрөө предметинен өндүрүү
жүргүзүлгөн учурда күрөө кармоочу (ушул келишим боюнча күрөө предмети болуп саналган кредиттик келишимдер боюнча күрөө коюучунун
талап кылуу укугунан келип чыккан акчалай талаптарды алуу) кредитти
толук көлөмдө сунуштоо жөнүндө кредиттик келишим боюнча өз акчалай
талаптарынын эсебинен канааттандырууга жана күрөө предмети болуп
саналган мүлктүк укукту ишке ашырышы мүмкүн. Мында, күрөө коюучу
ушул келишимдин 1.2-пунктунда жана 1-тиркемесинде көрсөтүлгөн кредиттик келишимдерди камсыздоо үчүн түзүлгөн күрөө келишими боюнча
күрөө кармоочунун укугун ыйгарып берүүнү жүзөгө ашырган катары эсептелинет.
6.4. Күрөө предмети болуп саналган кредиттик келишим боюнча талап кылуу укугун, ошондой эле ушул кредиттик келишимдер камсыздалган күрөө келишими боюнча күрөө кармоочунун укугун ыйгарып берүү
жагында, бул келишим Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 173-беренесине жана 18-главасына ылайык кийинкиге калтыруу
шартында түзүлгөн. Бул кредиттик келишим боюнча талап кылуу укугу,
ошондой эле ушул кредиттик келишим боюнча күрөө предметин сатып
өткөрүүгө укук, ушул келишимдин 1.2.-пунктунда жана ушул келишимге
карата 1-тиркемеде көрсөтүлгөн күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүү
башталгандан кийинки күнү күрөө кармоочуга өтөт.
6.5. Күрөө коюучу ушул келишимдин 1.2-пунктунда жана 1-тиркемесинде көрсөтүлгөн кредиттик келишим боюнча өз карыз алуучуларынын
кепилдик берүүчүсү (гарант) болуп саналаарына милдеттенет жана гарантия берет, ошондой эле күрөө кармоочу алдында өз карыз алуучулары тарабынан милдеттенмелерди көрсөтүлгөн кредиттик келишим боюнча толугу менен аткаруусу үчүн жооп берүүгө милдеттенет.
Ушул келишимдин 1.2-пунктунда жана 1-тиркемесинде көрсөтүлгөн
кредиттик келишим боюнча өз карыз алуучуларынын кепилдик берүүчүсү
(гарант) катары иш алып барууда күрөө коюучунун карыз алуучулары та73
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рабынан милдеттенмелерди аткарбагандыгынан же талаптагыдай аткарбагандыгынан улам келип чыккан күрөө кармоочунун карызын жана башка чыгымдарын өндүрүү боюнча соттук чыгымдардын ордун толтурууну,
пайыздарды төлөөнү кошо алганда, күрөө коюучунун карыз алуучулары
сыяктуу ошол эле көлөмдө күрөө коюучу күрөө кармоочу алдында жооп
берет.
6.6. Күрөө предметинен өндүрүү жүргүзүлгөн шартта жана ушул келишимдин 1.2-пунктунда жана 1-тиркемесинде көрсөтүлгөн кредиттик келишим боюнча талап кылуу укугу күрөө кармоочуга өткөн учурда, күрөө
коюучу күрөө кармоочунун уруксаты менен күрөө кармоочунун агенти
катары иш алып барууга жана мындай учурда ушул келишимдин 1.2-пунктунда жана 1-тиркемесинде көрсөтүлгөн кредиттик келишим боюнча
төлөөгө тиешелүү акча каражаттарды күрөө коюучунун карыз алуучуларынан алууга жана көрсөтүлгөн акча каражаттарды келишимдеги күрөө
кармоочунун эсебине которууга милдеттенет.
Мында, банк ушул келишимдин 1.2-пунктунда жана 1-тиркемесинде
көрсөтүлгөн кредиттик келишим боюнча карыз алуучулары тарабынан
акча каражаттардын орду жабылган айдын 15не чейин кабыл алынган
акча каражаттарды – өтүп жаткан айдын 15нен кечиктирбестен, ал эми
айдын 15нен кийин кабыл алынган акча каражаттарды – өтүп жаткан айдын 30нан кечиктирбестен күрөө кармоочунун эсебине чегерүүгө тийиш.
6.6.1. Акча каражаттар ушул келишимдин 1.2-пунктунда жана 1-тиркемесинде көрсөтүлгөн кредиттик келишим боюнча күрөө кармоочуга которулгандан кийин, күрөө коюучунун келишим боюнча которулган акча
каражаттарынын чегинде карызынын орду жабылган катары эсептелинет. Ушул келишимдин 1.2-пунктунда жана 1-тиркемесинде көрсөтүлгөн
кредиттик келишим боюнча карыздын ордун жабууга карата күрөө коюучунун карыз алуучуларында акча каражаттар жок болгон учурда, күрөө
кармоочу тиешелүү күрөө келишиминин шарттарына ылайык, күрөө
предметинен өндүрүү жүргүзүү жана сатып өткөрүүнү ишке ашыруу укугуна ээ.
6.6.2. Ушул келишимдин 6.6-пунктуна ылайык күрөө кармоочунун
агентинин милдеттерин аткаруу үчүн күрөө коюучуга төлөнбөйт.
7. БАШКА ШАРТТАР
7.1. Ушул келишимде белгиленген чектөөлөргө салыштырмалуу
Кыргыз Республикасынын кайсыл болбосун мамлекеттик/сот органдары
тарабынан күрөө кармоочунун күрөө предметине ээлик кылуу жана/же
тескөө жана/же колдонуу укуктарын чектеген же болбосо күрөө кармоочуга, өзүнө ушундай чектөөлөрдү алуу максатында кандайдыр бир башка
иш аракеттерди көрүү же кандайдыр бир келишимдерди түзүүгө түрткү
берген чечимдер же актылар кабыл алынса, күрөө кармоочу күрөө коюучуга кат түрүндө билдирүүнү жөнөтүү аркылуу ушул келишимди бир
тараптуу негизде токтотууга укуктуу.
7.2. Ушул келишим боюнча күрөө кармоочунун укугун ыйгарып берүү
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Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык күрөө коюучунун макулдугусуз жүргүзүлөт.
7.3. Күрөө коюучу күрөө кармоочунун макулдугусуз ушул келишим боюнча өз укуктарын жана милдеттерин үчүнчү жактарга ыйгарууга укугу
жок.
7.4. Ушул келишимден улам келип чыккан талаш маселелер Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте чечилүүгө тийиш.
7.5. Келишим шарттары тараптардын өз ара макулдашуусу боюнча
гана өзгөртүлүшү жана толукталышы мүмкүн.
7.6. Ушул келишимди тариздөө жана каттоодон өткөртүүгө кеткен
сарптоолор күрөө коюучунун эсебинен жүзөгө ашырылат.
7.7. Тараптар кайра уюштурулган же жоюлган учурда, ушул келишим
боюнча тараптардын бардык укуктары жана милдеттери тараптардын
укугу өткөн адамдарга өткөрүлөт.
7.8. Ушул келишим Кыргыз Республикасынын Күрөөнү каттоо конторасында каттоодон өтүүгө тийиш.
7.9. Келишим, ушул келишимдин 7.8-пунктуна ылайык тиешелүү ыйгарым укуктуу органдарда каттоодон өткөн учурдан тартып күчүнө кирет.
7.10. Келишим кредитти сунуштоо жөнүндө кредиттик келишим боюнча күрөө коюучу тарабынан өз милдеттенмелерин толук аткарганга чейин
колдонулат.
7.11. Бул келишим бирдей юридикалык күчкө ээ 3 (үч) нускада түзүлгөн: 1 (бир) нускасы күрөө коюучуда сакталат, 1 (бир) нускасы – тиешелүү
ыйгарым укуктуу органдарга каттоодон өткөртүү үчүн сунушталат, 1 (бир)
нускасы – Улуттук банкта сакталат.
8. ТАРАПТАРДЫН ЮРИДИКАЛЫК ДАРЕКТЕРИ, РЕКВИЗИТТЕРИ
ЖАНА КОЛ ТАМГАЛАРЫ
Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкы
Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101.

«Коммерциялык банк» ААКсы/
ЖАК
Бишкек шаары, _______________
көчөсү.
Улуттук банктагы корэсеп №____
Улуттук банк БИК №_____
ИНН №_____________
ОКПО №___________
Код ГНИ: _____
Кызматы_________________
(кол тамга)________________М.О.

Кызматы __________________
(кол тамгасы)_____________М.О.
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Күрөө
келишими
түзүлгөн күн

Күрөө келишиминин
номери

Карыз калдыгы улуттук
валютада

Номиналы

Валютасы

Кредиттик
келишимдин
номери

№

Кредиттик
келишим
түзүлгөн күн

____-жылдын «__»________ №___
Күрөө келишимине карата 1-тиркеме

0,00		
Суммасы
(сом түрүндө)

Саны
Улуттук валютагы
кредиттер
Чет өлкө валютасындагы
кредиттер
Жалпы кредит портфели

Кызмат орду__________________
(кол тамгасы)______________М.О
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Үлүшү пайыз
түрүндө
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Банктын карыз алуучусу-кардары

Бардыгы болуп,
сом түрүндө

2

3

Күнү

*

4

№

5

Күнү

6

№

Күрөө келишими
Берилген күнү
*

7

Төлөө күнү
*

8

KGS

9
KGS
KGS

Кредит берилген валюта

Банк жетекчисинин аты-жөнү					
						
								

1
1
2

N

Кредиттик
келишим

Отчеттук айдын баш жагына карата орду жабылбаган
кредиттин калдык суммасы
сом эквивалентинде
11

Отчеттук ай ичинде кредиттин негизги суммасын
төлөө сом эквивалентинде

мөөр

Кол тамгасы

10

Отчеттук айдын акырына
төлөнбөгөн кредиттин
калдыгынын суммасы сом
эквивалентинде
12

Түрү
13

14

Бааланган наркы (сом)

Күрөөлүк
камсыздоо

*

15

Отчеттук ай ичинде кредитке ыйгарылган классификация категориясы

20__-жылдын «___»_______№___ Кредиттик келишим боюнча талап кылуу
укугун күрөөгө коюу келишимине карата 2-тиркеме
								
Ар бир айдын 5не чейин				
2-форма. Кредит боюнча күрөөлүк камсыздоого – талап кылуу укугуна/кредит портфелине жүргүзүлгөн мониторинг
боюнча отчет (белгилүү бир күнгө карата)				
күнү 		
айы							
банк 								
Сом түрүндө								
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
Бишкек ш., Т. Щметалиев кёч., 101
2015-жылдын 7-декабрындагы № 75\1

Коммерциялык банктардын милдеттүү кам өлчөмдөрү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
жөнүндө» мыйзамынын 7, 22 жана 43-беренелерине жана Улуттук банк
Башкармасынын 2010-жылдын 19-мартындагы № 8/2 токтому менен
бекитилген «Милдеттүү камдар жөнүндө» жобого ылайык, Кыргыз
Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
1. Милдеттүү кам эсептик базасында камтылган милдеттенмелер
боюнча төмөнкүдөй милдеттүү кам өлчөмдөрү белгиленсин:
–– улуттук валютадагы милдеттенмелер боюнча - эсептик базада
камтылган улуттук валютадагы милдеттенмелер суммасынын 4,0
пайызы деңгээлинде;
–– чет өлкө валютасындагы милдеттенмелер боюнча - эсептик
базада камтылган чет өлкө валютасындагы милдеттенмелер
суммасынын 12,0 пайызы деңгээлинде.
2. Милдеттүү кам өлчөмү улуттук валютадагы милдеттенмелер
жана чет өлкө валютасындагы милдеттенмелер боюнча милдеттүү кам
суммасы катары эсептелинсин.
3. Юридика башкармалыгы:
–– бул токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын
камсыз кылсын;
–– расмий
жарыялангандан
кийин
бул
токтомду
Кыргыз
Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик
реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
4. Токтом 2015-жылдын 14-декабрынан тартып күчүнө кирет.
5. Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 5-октябрындагы №
60/1 «Коммерциялык банктардын милдеттүү кам өлчөмдөрү жөнүндө»
токтому күчүн жоготкон катары таанылсын.
6. Экономика башкармалыгы Финансы статистикасы жана маалымдоо
башкармалыгы менен биргеликте ушул токтом менен коммерциялык
банктарды тааныштырсын.
7.
Ушул
токтомдун
аткарылышына
контролдук
Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары Н.Жениш
мырзага жүктөлсүн.
Төрага 					
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
Бишкек ш., Т. Щметалиев кёч., 101
2015-жылдын 9-декабрынын № 76\6

«Кыргыз Республикасында айкын убакыт ыргагында
эсептешүүлөрдүн гросстук системасы жөнүндө»
жобону бекитүү тууралуу
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы жөнүндө» мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине, «Кыргыз
Республикасынын төлөм системасы жөнүндө» мыйзамга ылайык Кыргыз
Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
1. Кароого сунушталган «Кыргыз Республикасында айкын убакыт
ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасы жөнүндө» жобо (кошо
тиркелет) бекитилсин.
2. Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 1-июнундагы №
29/3 «Айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасы
жөнүндөгү» жобону бекитүү тууралуу токтому күчүн жоготкон катары
таанылсын.
3. Юридика башкармалыгы:
–– бул токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын
камсыз кылсын;
–– расмий жарыялангандан кийин бул токтомдун Кыргыз
Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик
реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасы Юстиция
министрлигине жөнөтсүн.
4. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө
кирет.
5. Төлөм системалары башкармалыгы ушул токтом менен
республиканын коммерциялык банктарын тааныштырсын.
6. Документ менен иштөө жана коммуникация башкармалыгы ушул
токтом менен Улуттук банктын областтык башкармалыктарын жана
Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.
7. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу
милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун
басары, айым Л. Орозбаевага ыйгарылсын.
Төрага					
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Улуттук банк Башкармасынын
2015-жылдын 9- декабрындагы
№ 76\6 токтомуна карата тиркеме
Кыргыз Республикасында айкын убакыт ыргагында
эсептешүүлөрдүн гросстук системасы жөнүндө
ЖОБО
1-глава. Жалпы жоболор
1. Бул жобо Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине, «Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө», «Кыргыз Республикасындагы
банктар жана банк иши жөнүндө», «Электрондук документ жана электрондук санариптик кол тамга жөнүндө» «Кыргыз Республикасынын
төлөм системасы жөнүндө» мыйзамдарга, Кыргыз Республикасынын
Өкмөтү жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (мындан ары Улуттук банк) 2005-жылдын 9-сентябрындагы № 420/21/4 токтому менен
бекитилген «Кыргыз Республикасында нак эмес эсептешүүлөр жөнүндө»
жобого, Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-июлундагы №
38/4 токтому бекитилген «Кыргыз Республикасынын төлөм системасына көзөмөл (оверсайт) боюнча саясатына» жана Улуттук банктын башка
башка ченемдик укуктук актыларына ылайык иштелип чыккан.
2. Бул жобо Кыргыз Республикасында айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасынын (мындан ары – эсептешүүлөрдүн
гросстук системасы) багытталышын жана иштөө эрежелерин аныктайт, анын ичинде система аркылуу төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү
жүргүзүү механизмдерин жөнгө салат, төлөм документтери жана билдирүүлөрүн алмашуу тартибин белгилейт, ошондой эле системага катышуу, токтотуп туруу жана токтотуу шарттарын жөнгө салат.
3. Бул жобонун Улуттук банктан лицензия алышкан бардык финансы-кредит мекемелеринин, алардын кардарларынын, ошондой эле
Улуттук банкта эсеби бар башка мекемелердин ишине, ошондой эле
Улуттук банк менен системага катышуу жөнүндө ыктыярдуу негизде башкы келишим (мындан ары – Башкы келишим) түзүшкөн адистештирилген
катышуучулардын ишине таркатылат.
4. Төлөмдөр жана эсептешүүлөр ушул жобого, «Кыргыз
Республикасында айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук
системасында төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби
жөнүндө» нускоого, «Айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гроссттук системасында электрондук билдирүүлөрдүн форматтарын жана
аларды толтуруу эрежелерине», Улуттук банк жана Корреспондент жана
Башкы келишим ортосунда корреспонденттик (күндөлүк) мамилелерди
бекитүү жөнүндө келишимге ылайык жүргүзүлөт.
5. Жободо төмөндөгүдөй терминдер жана аныктамалар колдонулат:
Айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасы
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– банктар аралык мөөнөттүү жана ири төлөмдөрдү жүргүзүүнү камсыздоочу жол-жоболордун, эрежелердин, технологиялардын жана техникалык
инфраструктуранын жыйындысы жана айкын убакыт ырагагында ар бир
төлөм боюнча өзүнчө жыйынтыкталган эсептешүүлөрдү жүзөгө ашыруу.
Төлөмдөр кезеги – Улуттук банкта ачылган катышуучу-төлөөчүнүн
эсебинде жыйынтыкталган эсептешүүнү жүзөгө ашыруу үчүн каражаттардын жетишсиздик жагдайы. Мында, катышуучу-төлөөчүнүн төлөмдөрү
ушул жобонун 46-пунктунда белгиленген артыкчылыктарды эске алуу
менен FIFO принциби боюнча төлөмдөр кезегине коюлат.
«Бардыгы жана эч нерсе» принциби – чекене төлөмдөр системасында эсептелген системанын катышуучуларынын таза позицияларын
жыйынтыктоочу эсебин жүргүзүү учурунда колдонулат. Эгерде системанын катышуучуларынын биринде эле өзүнүн таза дебеттик позициясын
төлөө үчүн каражаты жетпесе, система толугу менен жөнгө салганга чейин бардык катышуучулар үчүн таза позициялардын жыйынтыкталган эсебин жүргүзбөйт.
Айкын убакыт ыргагы – төлөм документтерин, төлөм документтерин иштеп чыгуу системасын тез ара өз ара иш алып баруусун камсыз
кылуучу маалыматтарын, бул процесстердин өтүшү ылдамдыгы менен өлчөнгөн арымдагы тышкы процесстер камтылган маалыматтарын
иштеп чыгуу ыргагы.
Мөөнөттүү төлөмдөр – система катышуучуларынын жана алардын
кардарларынын, анын ичинде акча-кредиттик саясатты ишке ашыруу менен байланышкан төлөмдөр, банктар аралык рынокторундагы (улуттук
акчалай, валюта рынокторундагы, капитал жана баалуу кагаздар рынокторундагы) бүтүмдөр боюнча төлөмдөр, ошондой эле чекене төлөмдөр
системасынын катышуучуларынын таза позицияларынын жыйынтыгы
боюнча төлөмдөр.
FIFO (First In, First Out) – төлөмдөрдүн төлөм системасына келип
түшүү тартибинде төлөмдөрдү иштеп чыгуу процессин тартипке салуу
жолу аркылуу төлөмдөрдү иштеп чыгуу принциби.
2-глава. Системанын каралышы, максаты жана милдеттери
6. Система системалык мааниге ээ төлөм системасы болуп саналат
жана Кыргыз Республикасынын улуттук валютасындагы мөөнөттүү жана
ири төлөмдөрүнүн нак эмес формада жүргүзүү үчүн, катышуучулардын
Улуттук банкта ачылган корреспонденттик (күндөлүк) эсеби боюнча артыкчылыктар белгиленгендерди эске алуу менен FIFO принцибине ылайык айкын убакыт ырагында ар бир төлөм боюнча өзүнчө дароо жана жыйынтыкталган эсептешүүлөрдү камсыз кылууга каралган.
7. Мөөнөттүү жана ири төлөмдөр боюнча эсептешүүлөрдү жүзөгө
ашыруу учурунда ишенимдүүлүгүн, коопсуздугун жана натыйжалуулугун
камсыз кылуу, ошондой эле ыкчамдыгын жогорулатуу системанын максаты болуп саналат.
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8. Системанын максаттарына жетишүү үчүн төмөнкү милдеттерди
чечүүнү шарттайт:
1) улуттук экономиканын финансылык туруктуулугун камсыз кылуу;
2) системанын бардык катышуучулары ортосунда дароо жана жыйынтыктоочу эсептешүүлөрдү жүргүзүүнү камсыз кылуу;
3) төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү өткөрүүдө финансылык, операциялык жана укуктук тобокелдиктерди төмөндөтүү;
4) төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү жүргүзүү мөөнөттөрүн кыскартуунун эсебинен акча каражаттарынын жүгүртүлүшүн тездетүү;
5) эсептешүүлөрдү жүзөгө ашырууда ликвиддүүлүктү натыйжалуу тескөө механизмдерин камсыз кылуу;
6) системанын катышуучуларынын төлөмдөрдү жүргүзүү маселелери
боюнча керектөөлөрүн канааттандыруу;
7) Кыргыз Республикасынын акча-кредит саясатынын иш-чараларын
ишке ашыруу;
8) Кыргыз Республикасынын финансы рынокторунда келишилген
бүтүмдөр боюнча эсептешүүлөрдү жүргүзүүнү камсыз кылуу;
9) чекене төлөмдөр системасынан системага келип түшүүчү таза позициялардын жыйынтыктоочу эсебин жүргүзүү.
3-глава. Системанын курамы
9. Система негизги түйүндөн, катышуучулардын автоматташтырылган иш ордунан, коммуникациялык тармактан, резервдик борбордон
жана сервистик бюросунан турат.
10. Негизги түйүн Улуттук банкта жайгашкан жана система ишин тескөөгө, электрондук төлөм документтерин жана билдирүүлөрүн борбордоштурулган жыйноо жана иштеп чыгуу боюнча иштерди жүзөгө ашырууга, электрондук төлөм документтерин жана билдирүүлөрүн чыгышын
өткөрүп берүүгө, тутумдаш системалар (соода системалары, чекене
төлөмдөр системасы ж.б.) менен өз ара иш алып барууга каралган аппараттык-программалык комплексти түшүндүрөт.
Негизги түйүн катышуучулардын Улуттук банкта ачылган эсептери
боюнча жыйынтыкталган эсептешүүлөрдү жүзөгө ашыруу боюнча оператордун кызматын аткарат.
11. Катышуучулардын автоматташтырылган иш ордулары дегенден улам, катышуучулар тарабынан төлөм документтерин жана билдирүүлөрүн түзүү, өткөрүп берүү жана алуу, мониторинг жүргүзүү жана
өз ликвиддүүлүгүн тескөө үчүн каралган аппараттык-программалык комплексин түшүнүү зарыл.
12. Коммуникациялык тармак негизги түйүн жана катышуучулардын
автоматташтырылган иш орду ортосунда, ошондой эле негизги түйүн
жана резервдик борбору ортосунда өз ара иш алып барууну уюштуруу
үчүн каралган аппараттык-программалык комплекс.
13. Резервдик борбор Улуттук банкта жайгашкан жана негизги түйүндө авариялык жана штаттан тышкаркы жагдайлар келип чыккан учурда,
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негизги түйүндүн ишин камсыздоо (кайталоо) үчүн каралган аппараттык-программалык комплекс.
14. Сервистик бюро Улуттук банктын Бирдиктүү сервистик борборунда орнотулган, системага электрондук билдирүүлөрдү даярдоо жана жиберүү мүмкүнчүлүгү жок система катышуучуларынын электрондук төлөм
документтерин жана билдирүүлөрүн түзүү, жөнөтүү жана алуу үчүн каралган аппараттык-программалык комплекс.
4-глава. Системанын оператору
15. Улуттук банк системанын менчик ээси, оператору жана өз алдынча катышуучусу болуп саналат.
16. Улуттук банк системанын оператору катары өз ишин Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарына жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык жүзөгө ашырат.
17. Улуттук банк системанын үзгүлтүксүз жана натыйжалуу иштешин
камсыз кылат, системанын иш тартибин жана эрежелерин аныктайт жана
алардын сакталышына контролдукту жүзөгө ашырат.
18. Оператордун төлөм кызмат көрсөтүүлөрү банктар аралык төлөм
документтери боюнча кабыл алууну, иштеп чыгууну жана эсептешүүнү,
чекене төлөмдөр системасынын катышуучуларынын жыйынтыкталган
таза позициялары боюнча акыркы эсептешүүлөрдү жана финансы рынокторунда операциялар боюнча эсептешүүлөрдү жүргүзүүнү, катышуучуларга айкын убакыт ыргагында алардын төлөм документтеринин статусу жөнүндө (төлөм документи иштелип чыкты, кезекте турат же баш
тартылды) жана Улуттук банктагы алардын корреспонденттик (күндөлүк)
эсебиндеги акча каражаттарынын суммасы жөнүндө маалыматтарды сунуштоону камтыйт.
19. Системада төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү жүргүзүү боюнча
тарифтер баа түзүү жана төлөм кызмат көрсөтүүлөргө тарифтерди белгилөө саясатына ылайык оператор тарабынан белгиленет жана Улуттук
банк Башкармасы тарабынан бекитилет. Тарифтердин өлчөмү тууралуу
маалымат катышуучуларга система аркылуу жеткирилет жана Улуттук
банктын расмий сайтында жарыяланат.
5-глава. Системанын катышуучулары
20. Улуттук банктан лицензия алышкан финансы-кредит мекемелери,
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Улуттук банкта эсеби
бар башка мекемелер, ошондой эле ушул жобонун 26-пункту менен бекитилген талаптарга ылайык шартта ыктыярдуу негизде Улуттук банк менен Башкы келишим түзгөн адистештирилген катышуучулар системанын
катышуучуларынан боло алат.
21. Улуттук банкта эсеби бар, «Төлөм системасына катышуучулардын
банктык идентификациялык коддорунун маалымдамасына» ылайык банктык идентификациялык код аркылуу идентификациялануучу система
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менен тике коммуникациялык тутумдашкан катышуучу системанын тике
катышуучусу болуп саналат.
22. Улуттук банкта эсеби жок жана системага тике тутумдашуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болбогон катышуучу системанын суб-катышуучусу болуп
саналат. Суб-катышуучу тике катышуучу аркылуу системадан пайдалануу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот.
Суб-катышуучу катары системанын тике катышуучуларынын кардарлары болушу мүмкүн.
23. Улуттук банкта эсеби жок, бирок система менен тике коммуникациялык тутумдашууга мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон жана система менен
тике өз ара иш алып барууну жүзөгө ашыруучу катышуучу системанын
адистештирилген катышуучусу болуп саналат.
Тутумдаш системалардын (соода системаларынын, чекене төлөмдөр
системаларынын операторлору) операторлору адистештирилген катышуучулардан боло алышат.
24. Системанын тике катышуучусу электрондук төлөм документтерин жана билдирүүлөрүн түзүү жана негизги түйүнгө жана резервдик
борборго өткөрүп берүү боюнча иш аткарат, системада өз төлөмдөрүн
өткөрүлүшүнө мониторинг жүргүзөт жана алардын жүргүзүлүшүнө контролдукту ишке ашырат, өз төлөмдөрүнүн кезегин тескейт жана Улуттук
банктагы эсебинде эсептешүүлөрдү жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон
ликвиддүүлүктү камсыз кылат.
25. Улуттук банк системанын катышуучуларынын маалымдамасын жүргүзөт, анда реквизиттер жана системада катышуу формалары
камтылган катышуучулардын курамы жөнүндө актуалдуу маалыматты
камтыган электрондук маалымат базасы бар. Катышуучулардын курамы
боюнча бардык өзгөртүүлөр маалымдамада чагылдырылат.
6-глава. Системада катышуу, токтотуп туруу
жана токтотуу эрежелери
26. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Улуттук банкта
эсеби бар Улуттук банктан лицензия алышкан финансы-кредит уюмдары, мекемелери, ошондой эле төмөнкү талаптарга ылайык келген шартта
гана Башкы келишимге ыктыярдуу негизде кол койгон тутумдаш системалардын операторлору системанын катышуучуларынан боло алат:
1) Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу органдарында юридикалык жактын мамлекеттик каттоодон/кайра каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүгүнүн болушу;
2) банк операцияларын жүзөгө ашырууга Улуттук банктын лицензиясынын болушу (финансы-кредит мекемелери үчүн);
3) Улуттук банкта корреспонденттик (күндөлүк) эсебинин болушу (системада тике катышуу үчүн);
4) Улуттук банк алдында мөөнөтү өткөрүлгөн акчалай милдеттенмелеринин жоктугу;
5) электрондук төлөм документтерин жана билдирүүлөрүн тариздөө,
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өткөрүп берүү жана сактоо боюнча, анын ичинде маалыматты коргоо боюнча талаптарга ылайык келиши;
6) электрондук төлөм документтери жана билдирүүлөрү менен өз ара
иш алып баруу жана алмашуу боюнча техникалык талаптарга ылайык
келиши;
7) терроризмди (экстремизмди) каржылоо жана кылмыш жолу менен
алынган кирешелерди легалдаштыруу (изин жашыруу) боюнча иш алып
барган уюмдардын тизмесинде жок болушу.
27. Системага тутумдашуу үчүн талапкер Улуттук банкка системада
катышуу формасын көрсөтүү менен системанын катышуучулар курамына
аны кошуу жөнүндө ыктыярдуу формада жазган өтүнүч катын сунуштайт.
28. Улуттук банк өтүнүч катты алган күн тартып 30 календардык күндөн кечиктирбестен талапкерге системанын катышуучулар курамына
киргизүүгө макулдугун же баш тарткандыгы (баш тартуу себебин көрсөтүү менен) жөнүндө чечимин билдирет. 26-пунктунун талаптарына
ылайык келбей калышы баш тартуу үчүн негиз болушу мүмкүн.
29. Системанын катышуучулар курамына киргизүү тууралуу уруксат алган учурда, талапкер системага тутумдашуунун техникалык жана
уюштуруучулук шарттарын – талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлүнө оператордун ыйгарым укуктуу кызматкери тарабынан өткөрүлүп берилүүчү
жана негизги түйүнгө жана оператордун аракети менен талапкер тарабынан системанын резервдик борборуна тутумдашуучу аппараттык-программалык комплекстен турган автоматташтырылган иш ордун орнотууну камсыз кылат. Автоматташтырылган иш орду негизги түйүнгө жана
резервдик борборго тутумдашкандан кийин системада иштөөгө даярдыгына карата тест жүргүзүлөт.
30. Талапкерде орнотулган аппараттык-программалык комплекстин
ишке жарактуулугун текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча талапкер тарабынан Башкы келишимге кол коюлат, анда системада төлөмдөрдү жана
эсептешүүлөрдү өткөрүүдө оператордун жана системанын катышуучуларынын укуктары, милдеттери жана жоопкерчиликтери аныкталат.
31. Системада катышуу Башкы келишимге жана корреспонденттик
мамилелерди түзүү жөнүндө келишимге кол койгондон кийин башталат.
32. Бардык катышуучуларга системада белгиленүүчү ар бир катышуучунун статусуна ылайык, системага ачык жана бирдей укукта пайдалануу
мүмкүнчүлүгү сунушталат.
33. Системага катышуу ушул жобонун 36-39-пункттарында бекитилген негиздер боюнча токтотулушу же убактылуу токтотулушу мүмкүн.
34. Катышуучуну системадан чыгарып салуу жөнүндө чечим Башкы
келишимди бузууга негиз болуп саналат, бул система катышуучусунун
статусун алып коюуга алып келет.
35. Катышуучу, анын системада катышуусун убактылуу токтотуу жолу
менен Башкы келишимди бузбастан, системада катышуу укугунан убактылуу ажыратылышы мүмкүн, бул анын төлөм документтеринин жана билдирүүлөрүнүн системада иштеп чыгышын токтотуп турууга алып келет.
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36. Системага катышуу оператор тарабынан система катышуучусун
системадан чыгарып салуунун себептерин жана күнүн көрсөтүү менен
жазуу түрүндө катышуучуга билдирүү жөнөтүү аркылуу катышуучуну системадан чыгарып салуу жөнүндө чечим кабыл алгандан 3 календарлык
күндөн кечиктирбестен токтотулушу мүмкүн.
1) ушул жобонун 26-пунктунда каралган талаптарга ылайык келбеши;
2) системанын иштөө эрежелерин сактабаса;
3) Улуттук банктын ченемдик укуктук талаптарын бузса;
4) Башкы келишимде жана/же корреспонденттик мамилелерди түзүү
жөнүндө келишимде каралган өз милдеттенмелерин аткарбаса же талаптагыдай аткарбаса;
5) системага катышуу талаптарына ылайык келүү жана системанын
иштөө эрежелерин сактоо тууралуу оператордун талабы боюнча маалымат берилбесе, өз убагында берилбесе же такталбаган маалымат берилсе;
6) системада катышуусун убактылуу токтотууга алып келген себептерди четтетпесе.
37. Системада катышуу оператор тарабынан катышуучуга билдирбестен төмөнкү негиздер боюнча токтотулушу мүмкүн:
1) банк операцияларын жүзөгө ашырууга берилген лицензиясы кайтарылып алынса;
2) Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык
юридикалык жак катары иши токтотулса;
38. Системага катышуу оператор тарабынан система катышуучунун
системадан чыгарып салуунун себептерин жана анын катышуусун убактылуу токтотуу мөөнөтүн көрсөтүү менен жазуу түрүндө катышуучуга
билдирүү жөнөтүү аркылуу ал жөнүндө чечим кабыл алган күндөн кечиктирбестен токтотулушу мүмкүн. Ага төмөнкүлөр негиз болот:
1) системанын иштөө эрежелерин сактабаса;
2) Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарынын бузса;
3) Башкы келишимде жана/же корреспонденттик мамилелерди түзүү
жөнүндө келишимде каралган өз милдеттенмелерин аткарбаса же талаптагыдай аткарылбаса;
4) системага катышуу талаптарына ылайык келүү жана системанын
иштөө эрежелерин сактабагандыгы тууралуу оператордун талабы боюнча маалымат берилбесе, өз убагында берилбесе же такталбаган маалымат берилсе;
39. Системанын катышуучусу операторго системада катышууну токтотуунун себептерин жана күнүн көрсөтүү менен эркин формада жазылган өтүнүч катын системадан чыгуу күнү болжолдонгон күндөн 30 календарлык күнгө жетпей жана убактылуу токтотууга 10 күн калганга чейин
себебин жана күнүн көрсөтүү менен катышуучунун демилгеси боюнча
токтотулушу же убактылуу токтотулушу мүмкүн.
40. Оператор бардык катышуучуларга катышуучуну системадан чы86
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гаруу/катышуучунун системага катышуусун убактылуу токтотуу жөнүндө
билдирүүсүн тиешелүү чечим кабыл алган күндөн кечиктирбестен система аркылуу электрондук билдирүүнү жөнөтөт.
7-глава. Системанын иштөө эрежелери
41. Система катышуучу-төлөөчүнүн эсебинен каражаттарды эсептен
алып салуу жана катышуучу-алуучунун эсебине чегерүү жолу менен,
катышуучу-төлөөчүнүн Улуттук банкта ачылган корреспонденттик (күндөлүк) эсебинин кредиттик калдыгынын алкагында айкын убакыт ыргагында жекече негизде ар бир төлөм боюнча дароо жана жыйынтыкталган
эсептешүүлөрдү өткөрүүнү камсыз кылат.
42. Система анда төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү өткөрүүнүн тартибин жөнгө салуучу ушул жободо жана Улуттук банктын башка ченемдик
укуктук актыларында белгиленген эрежелердин алкагында тутумдаш системалар (соода системалары, чекене төлөмдөр системасы жана башкалар) менен өз ара иш алып барышат.
43. Чекене төлөмдөр системасынын катышуучуларынын жыйынтыкталган таза позициялары боюнча файлдар байланыштын болгон каналдары боюнча эсептешүүлөрдүн гросстук системасына өткөрүлүп берилет
жана «бардыгы же эч нерсе» принциби боюнча системада иштеп чыгарылат.
44. Системада төлөмдөр Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген форматтарга ылайык, төлөм тапшырмалар формасында таризделген төлөм документтеринин негизинде электрондук түрдө
жана кагаз түрүндө (катышуучуда электрондук төлөм документ системасына түзүү жана өткөрүп берүү үчүн техникалык мүмкүнчүлүгү жок болгон
шартта) жүргүзүлөт:
1) система катышуучуларынын ортосунда гана алардын аймактык
жайгашуусуна карабастан;
2) Кыргыз Республикасынын улуттук валютасынын нак эмес формасында;
3) төлөм документинде көрсөтүлгөн күнгө карата системанын операциялык күнү ичинде;
4) белгиленген артыкчылыктарды эске алганда FIFO принцибине
ылайык;
5) катышуучулардын Улуттук банктагы корреспонденттик (күндөлүк)
эсептери боюнча.
45. Системада төлөмдөрдүн төмөнкүдөй түрлөрү иштелип чыгат:
1) кредиттик төлөмдөр;
2) дебеттик төлөмдөр;
3) чекене төлөмдөр системасынын катышуучуларынын жыйынтыкталган таза позицияларынын файлдары.
46. Система төлөмдөрдү FIFO принциби боюнча жана төмөндөгү белгиленген артыкчылыктарга ылайык иштеп чыгууну камсыз кылат:
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1) Улуттук банктын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
төлөмдөрү – эң башкы артыкчылык;
2) чекене төлөмдөр системасынын катышуучуларынын жыйынтыкталган таза позицияларын эсептөө боюнча төлөмдөр – алдыңкы артыкчылык;
3) финансы рынокторунда келишилген бүтүмдөргө байланыштуу
төлөмдөр – жогорку артыкчылык;
4) катышуучулардын башка мөөнөттүү төлөмдөрү – орточо артыкчылык.
47. Системанын катышуучуларынын ортосунда маалымат алмашуу
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарына ылайык маалыматты коргоонун
криптографиялык каражаттарын колдонуу менен корголгон түрдө ишке
ашырылат.
48. Электрондук төлөм документтери жана билдирүүлөрү менен
алмашуу негизги түйүн же катышуучулардын автоматташтырылган иш
орундарын колдонуу менен резервдик борбор, ошондой эле системанын
сервистик бюро аркылуу жүзөгө ашырылат. Электрондук төлөм документи төлөмдү өткөрүүгө керектүү бардык реквизиттерди камтыган төлөм
жөнүндө толук маалыматты камтыйт жана электрондук санариптик кол
тамга коюлат.
49. Кагаз төлөм документтери менен алмашуу ыкчамдыкты жана
ишенимдүүлүктү камсыз кылуучу жеткирип берүү системасына ылайык
катышуучулардын жооптуу кызматкерлери, курьердик кызматтар жана
башка каражаттар аркылуу ишке ашырылат.
50. Система аркылуу төлөм өткөрүү үчүн катышуучу-төлөөчү нак
эмес эсептерди жүргүзүүнүн эрежелерин жөнгө салуучу Улуттук банктын
ченемдик укуктук актыларында белгиленген талаптарга ылайык төлөм
тапшырмалары системасына өткөрүп берет.
51. Системанын оператору «Кыргыз Республикасында айкын убакыт
ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасында төлөмдөрдү жана
эсептешүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө» нускоонун 3-бөлүгүнө
ылайык катышуучунун төлөм документин кабыл алуу, иштеп чыгуу жана
өткөрүп берүүнү жүзөгө ашырат.
52. Система катышуучулардан алынган бардык төлөм документтери
жана билдирүүлөр боюнча тастыктамаларды түзөт жана аларга өткөрүп
берет.
53. Катышуучу-төлөөчүнүн жетиштүү өлчөмдөгү каражаттары жетпеген учурда, белгиленген артыкчылыктарды эске алуу менен төлөмдөрдүн
системага келип түшүү ырааттуулугунда кезекке жайгаштырылат.
54. Система катышуучуларга өз төлөмдөрүнүн кезегин өз алдынча
тескөөгө мүмкүнчүлүк берет (төлөмдөрдүн артыкчылыктарын өзгөртүүгө, системага аны жокко чыгаруу жөнүндө буйрууну берүү жолу аркылуу
кайтарып алуу). Төлөмдү жокко чыгаруу жөнүндө буйрууну кабыл алуу
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төлөм документтеринин төлөмдөр кезегинде турган мезгилинде гана
жүргүзүлөт.
55. Системанын операциялык күндүн жабылуу учурунда алар боюнча
эсептешүү өткөрүлбөгөн төлөмдөр кезегинде турган бардык төлөм документтери система тарабынан четке кагылып, алар боюнча өткөрүлбөгөндүгүнүн себебин көрсөтүү менен катышуучуга кайтарылып берилет.
56. Системада статистикалык отчеттор түзүлөт жана резервдик көчүрмөлөрдү жана кошо алып жүрүүчү сактагычтарда түзүү аркылуу системада келтирилген бардык төлөмдөр боюнча электрондук документтердин сакталышын камсыз кылуу үчүн маалыматтарды архивдештирүү
аткарылат (оптикалык санариптик СD же DVD дисктер, дисктер, USB
флешкарталар жана башкалар). Оператор жана катышуучулар Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарына жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык электрондук билдирүүлөрдү резервдик жана архивдик көчүрмөлөрүн сактоону камсыз кылышат.
57. Системада маалыматтык коопсуздукту камсыз кылуу Улуттук
банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарына ылайык жүзөгө
ашырылат. Системада маалыматты коргоо маалыматтын купуялуулугун
сактоого жана маалыматка санкцияланбаган пайдалануу мүмкүнчүлүгүнө бөгөт коюуга багытталган укуктук, уюштуруучулук жана техникалык
чаралар менен камсыз кылынат.
58. Системанын оператору жана катышуучулары вируска каршы программаларын үзгүлтүксүз жаңыртуу жана вируска каршы текшерүүлөрдү
аткаруу аркылуу системанын программалык камсыздоосун коргоону камсыз кылышат.
59. Кардар-төлөөчү үчүн төлөм документин аткарууга карата кабыл
алуу жөнүндө катышуучу төлөөчүдөн тастыктоо алгандан баштап кайтарып алынгыс жана кардар төлөөчүнүн эсебинен каражаттарды эсептен
чыгаруудан баштап жыйынтыкталган болуп эсептелет.
60. Кардар-алуучу үчүн төлөм катышуучу алуучу тарабынан кардар-алуучунун төлөмүнө каражаттарды келип түшкөндөн баштап, же болбосо
кардар-алуучуга же ал ыйгарган адамга каражаттардын келип түшүүсү
жыйынтыкталган болуп эсептелет.
61. Система аркылуу өткөрүлгөн төлөм, катышуучу-төлөөчүнүн
Улуттук банкта ачылган корреспонденттик (күндөлүк) эсебинен каражаттарды эсептен чыгаруудан тартып кайтарып алынгыс жана катышуучу-алуучунун Улуттук банктагы корреспонденттик (күндөлүк) эсебине каражаттарды чегерүүдөн тартып кайтарылып алынгыс болуп эсептелет.
62. Системанын иштөө регламенти «Кыргыз Республикасында айкын
убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасында төлөмдөрдү
жана эсептешүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө» нускоодо белгиленген.
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8-глава. Системада тобокелдиктерди тескөө ыкмалары
63. Системага тиешелүү тобокелдиктердин түрлөрү:
1) финансы тобокелдиктери (ликвиддүүлүк тобокелдиги, кредиттик
тобокелдик, системалык тобокелдик);
2) операциялык тобокелдик;
3) укуктук тобокелдик.
64. Катышуучулардын ликвиддүүлүгүн тескөө механизмдерин колдонуу менен системадагы финансылык тобокелдиктерди төмөндөтүү максатында оператор тарабынан төмөнкүдөй чаралар каралат:
1) өз милдеттенмелерин аткаруу үчүн катышуучулардын айкын убакыт
ыргагында каражаттардын жетиштүүлүгүнө мониторинг жүргүзүү;
2) системада эсептөө операцияларын катышуучу-төлөөчүнүн Улуттук
банктагы эсептериндеги кредиттик калдыктардын чегинде гана өткөрүү;
3) катышуучулардын Улуттук банктагы эсептериндеги калдыктарын
айкын убакыт ыргагында карап чыгууну камсыз кылуу;
4) тутумдаш системалар менен өз ара иш алып барууну камсыз кылуу
үчүн каражаттарды камга кошуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу;
5) төлөмдөрдү белгиленген артыкчылыктарга ылайык иштеп чыгуу;
6) катышуучулар тарабынан өз төлөмдөрүнүн кезегин тескөө
(төлөмдөрүнүн артыкчылыктарынын өзгөрүүсү, төлөмдөрдү кезектен
кайтарып алуу жана башкалар);
7) мамлекеттик баалуу кагаздардын күрөөгө коюлуусу менен камсыз
кылынган Улуттук банк тарабынан бир күндүк кредит жана овернайт кредитин берүү;
8) чекене төлөмдөр системасынын катышуучулары таза дебеттик позицияларына лимиттердин белгиленишин камсыз кылуу.
65. Системада операциялык тобокелдиктерди төмөндөтүү максатында оператор тарабынан төмөнкү чараларды аткаруу камсыз кылынат:
1) кол менен ыргакка келтирилүүчү төлөм документтерин даярдоо
учурунда орчундуу талааларды кош киргизилишин камсыз кылуу;
2) негизги түйүндө аппараттык жана программалык камсыздоолорду
кайталоо;
3) негизги түйүндүн маалыматын резервдик борбордо кайталоо;
4) негизги түйүн менен катышуучулардын автоматташтырылган иш
орундарынын ортосунда үзгүлтүксүз байланышты камсыз кылуу үчүн
байланыш каналдарын кайталоо;
5) негизги жана резервдик түйүндөрүн электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыз кылууну уюштуруу;
6) системанын катышуучуларын жана персоналдарын авторизациялоо жана аутентификациялоо каражаттарын камсыз кылуу, санкцияланбаган кирүү мүмкүнчүлүгүнөн коргоо үчүн маалыматтарды берүү каналдарын шифрлөө;
7) берилүүчү маалыматтардын аныктыгын жана бүтүндүгүн камсыз
кылуу үчүн электрондук санариптик кол тамгаларды колдонуу;
8) системанын программалык камсыздоосун маалыматтык коопсузду90
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гу менен камсыз кылуу үчүн вируска каршы коргоо чараларын колдонуу;
9) жоготуу коркунучу же аларды кайталоо учурлары келип чыккан
учурда, маалыматтарды сактоо жана калыбына келтирүү үчүн системада
жүргүзүлүүчү бардык операциялардын резервдик көчүрүлүшүн камсыз
кылуу;
10) системада электрондук документтердин сакталышын камсыз
кылуу үчүн бардык жөнөтүлгөн жана келип түшкөн электрондук билдирүүлөрдүн архив ишин жүргүзүү;
11) катышуучулардын системанын иштөө эрежелерине үзгүлтүксүз
контролдукту ишке ашыруу.
66. Системада укуктук тобокелдиктерди басаңдатуу максатында катышуучулар менен мамилелердин укуктук белгисиздигин четтетүү боюнча чаралар оператор тарабынан кабыл алынат, катышуучулардын ушул
жобо жана Улуттук банктын башка ченемдик укуктук актыларында белгиленген Башкы келишимдин, системанын алкагында корреспонденттик
мамилелерди, нормаларды жана эрежелерди белгилөө жөнүндө макулдашуунун шарттарын сакталышына контролдук жүзөгө ашырылат.
67. Системанын катышуучулары ликвиддүүлүктү тескөө каражаттарын пайдалануу менен (активдердин жана пассивдердин түзүмүнө жана
сапатына талдоо жүргүзүү, акча агымынын эсептери жана башкалар)
өздөрүнүн Улуттук банктагы эсептериндеги зарыл болгон ликвиддүүлүктү өз алдынча камсыз кылышат.
68. Системанын катышуучулары системада иштөөдө өздөрүнүн ички
ченемдик документтеринде тобокелдиктерди тескөө ыкмаларын иштеп
чыгышат.
69. Системанын оператору системада туруктуу негизде тобокелдиктердин ар бир түрү боюнча мониторинг жүргүзүүнү жана баа берүүнү
камсыз кылат.
9-глава. Корутунду жоболор
70. Системанын штаттан тышкаркы жагдайлар келип чыккан учурда,
системанын операторунун жана катышуучуларынын иш-аракетинин тартиби Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 28-январындагы №4/6
токтому менен бекитилген «Төлөм системасындагы штаттан тышкаркы
жагдайлар келип чыккан учурда Кыргыз Республикасынын төлөм системасынын ишине карата негизги талаптар жөнүндө» жобонун талаптарына ылайык Башкы келишимде аныкталган.
71. Системанын иштөө эрежелерине карата ушул жобо жана Улуттук
банктын башка ченемдик укуктук актылары ортосунда ажырым келип чыккан учурда ушул жобонун нормалары колдонулат.

91

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 10, 2015
КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
Бишкек ш., Т. Щметалиев кёч., 101
2015-жылдын 9-декабрындагы № 76/7

Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы № 25/11
«Кыргыз Республикасында Эсептешүүлөрдүн гросстук системасы
аркылуу айкын убакыт ыргагында электрондук билдирүүлөрдү
өткөрүү тартиби жөнүндө» нускоону бекитүү тууралуу» токтомуна
өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы жөнүндө» мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине, «Кыргыз
Республикасынын төлөм системасы жөнүндө» мыйзамга ылайык Кыргыз
Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
1. Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы №
25/11 «Кыргыз Республикасында Эсептешүүлөрдүн гросстук системасы
аркылуу айкын убакыт ыргагында электрондук билдирүүлөрдү өткөрүү
тартиби жөнүндө» нускоону бекитүү тууралуу» токтомуна сунушталган
өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин.
2. Юридика башкармалыгы:
–– бул токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын
камсыз кылсын;
–– расмий жарыялангандан кийин бул токтомдун Кыргыз
Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик
реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасы Юстиция
министрлигине жөнөтсүн.
3. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө
кирет.
4. Төлөм системалары башкармалыгы ушул токтом менен
республиканын коммерциялык банктарын тааныштырсын.
5. Документ менен иштөө жана коммуникация башкармалыгы ушул
токтом менен Улуттук банктын областтык башкармалыктарын жана
Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.
6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу
милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун
басары, айым Л. Орозбаевага ыйгарылсын.
Төрага					
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Улуттук банк Башкармасынын
2015-жылдын 9-декабрындагы
№ 76\7 токтомуна карата тиркеме
Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы № 25/11
«Кыргыз Республикасында Эсептешүүлөрдүн гросстук системасы
аркылуу айкын убакыт ыргагында электрондук билдирүүлөрдү
өткөрүү тартиби жөнүндө» нускоону бекитүү тууралуу» токтомуна
өзгөртүүлөр жана толуктоолор
Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы № 25/11
«Кыргыз Республикасында Эсептешүүлөрдүн гросстук системасы аркылуу айкын убакыт ыргагында электрондук билдирүүлөрдү өткөрүү
тартиби жөнүндө» нускоону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:
1. токтомдун аталышындагы жана бүтүндөй текстиндеги «гросстук системасы аркылуу айкын убакыт ыргагында электрондук билдирүүлөрдү
өткөрүү» деген сөздөр тиешелүү жөндөмөдө «гросстук системасы аркылуу айкын убакыт ыргагында төлөмдөрдү өткөрүү жана эсетешүүлөрдү
жүргүзүү» дегенге алмаштырылсын;
2. жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз
Республикасында Эсептешүүлөрдүн гросстук системасы аркылуу айкын
убакыт ыргагында электрондук билдирүүлөрдү өткөрүү тартиби жөнүндө» нускоонун:
1) аталышындагы жана бүтүндөй текстиндеги «гросстук системасы
аркылуу айкын убакыт ыргагында электрондук билдирүүлөрдү өткөрүү»
деген сөздөр тиешелүү жөндөмөдөгү «гросстук системасы аркылуу айкын убакыт ыргагында төлөмдөрдү өткөрүү жана эсетешүүлөрдү жүргүзүү» дегенге алмаштырылсын;
2) бүтүндөй текст боюнча «банк-төлөөчү» деген сөздөр тиешелүү
жөндөмөдө «катышуучу-төлөөчү» дегенге алмаштырылсын;
3) 1.1-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«1.1. Бул нускоо Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексине,
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
жөнүндө», «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жөнүндө», «Электрондук документ жана электрондук цифралык кол тамга
жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын төлөм системасы жөнүндө»
мыйзамдарына, Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-июлундагы № 38/4 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын
төлөм системасына көзөмөлдүк (оверсайт) жүргүзүү саясатына»,
Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Улуттук банктын 2005-жылдын 9-сентябрындагы № 420/21/4 токтому менен бекитилген «Кыргыз
Республикасында нак эмес эсептешүүлөр жөнүндө» жана Улуттук банк
Башкармасынын 2007-жылдын 1-июнундагы № 29/3 токтому менен
бекитилген «Кыргыз Республикасында айкын убакыт ыргагында эсеп93
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тешүүлөрдүн гросстук системасы жөнүндө» жоболоруна жана Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын башка ченемдик укуктук актыларына (мындан ары – Улуттук банк) ылайык иштелип чыккан.»;
4) 1.2-пункттагы «берүү жана иштеп чыгуу» деген сөздөр «кагаз бетине чыгарылган төлөм документтерин жана» деген сөздөр менен толукталсын;
5) 1.3-пункттагы «келишим» деген сөз «Башкы келишим» дегенге алмаштырылсын;
6) 1.4-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«1.4. Айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасында тобокелдиктерди тескөө принциптери жана ыкмалары, Улуттук
банк Башкармасынын 2005-жылдын 19-майындагы № 16/4 токтому
менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын төлөм системасында тобокелдиктерди тескөө саясатында» жана Улуттук банк Башкармасы
тарабынан 2007-жылдын 1-июнунда кабыл алынган № 29/3 «Кыргыз
Республикасында айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук
системасы жөнүндө» жободо келтирилген.»;
7) 1.6-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«1.6. Ушул нускоодо пайдаланылган терминдер жана аныктамалар,
ченемдик укуктук актыларда келтирилген, ушул нускоонун 1.1-пунктунда
белгиленген терминдерге жана аныктамаларга дал келет. Буга кошумча
бул нускоодо төмөнкү терминдер жана аныктамалар пайдаланылат.
Баштапкы төлөм документи – Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана Улуттук банктын ченемдик актыларына ылайык таризделинген, төлөм жүргүзүлгөндүгүн тастыктаган кагаз бетине чыгарылган же
электрондук формадагы төлөм документи.
Эсептешүү мезгил аралыгы – системанын катышуучулары ортосунда милдеттенмелерди жөнгө салуу жана кезекте турган төлөмдөр боюнча эсептешүүлөрдү жүргүзүү үчүн каралган системанын операциялык күн
аралыгы.»;
8) 1.8-пункттагы жана бүтүндөй текст боюнча «Катышуучу» деген сөз
тиешелүү жөндөмөдө «катышуучу» дегенге алмаштырылсын;
9) 2-бөлүктүн аталышы төмөнкү редакцияда берилсин:
«2. Катышуучу-төлөөчүнүн айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн
гросстук системасында төлөм документтерин даярдоо жана өткөрүп
берүү»;
10) 2.1-пункттун төртүнчү сүйлөмүндөгү «кайтарылып алынгыс жана»
деген сөздөр «кардар-төлөөчүнүн эсебинен каражаттар алынып салынган учурдан тартып бул төлөм ал үчүн саналат» деген сөздөр менен толукталсын;
11) 3-бөлүктүн аталышы төмөнкү редакцияда берилсин:
«3. Айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасында төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү жүргүзүү тартиби»;
12) 3.1-пункттун 3.1.1-пунктчасынын:
таблицанын тогузунчу сабындагы «баштапкы өчүрүү» деген сөздөр
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«(эсептешүү мезгил аралыгы)» деген сөздөр менен толукталсын;
экинчи абзацтагы «КР» аббревиатурасы «Кыргыз Республикасынын»
дегенге алмаштырылсын;
таблицанын экинчи сабындагы «баштапкы өчүрүү» деген сөздөр
«(эсептешүү мезгил аралыгы)» деген сөздөр менен толукталсын;
13) 3.4-пунктунун:
3.4.4-пунктчасындагы жана бүтүндөй тексттеги «КРУБ» аббревиатурасы тиешелүү жөндөмөдөгү «Улуттук банк» деген сөздөргө алмаштырылсын;
3.4.7-пунктча төмөнкү мазмундагы экинчи сүйлөм менен толукталсын:
«Айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасында
жыйынтыктап эсептешүү шартсыз жана кайтаралып алынгыс болуп саналат.»;
3.4.8-пунктча төмөнкү редакцияда берилсин:
«3.4.8. Катышуучу-төлөөчү, ага төлөм аткарууга кабыл алынгандыгы
жөнүндө тастыктама берилген жана анын эсебинен каражаттар алынган
учурдан тартып төлөм документтери Эсептешүүлөрдүн гросстук системасынын операторуна өткөрүлүп берилгенге чейин төлөм документтеринин
жана билдирмелердин туура өткөрүлүшү үчүн жоопкерчилик тартат.»;
Төмөнкү мазмундагы 3.4.9 жана 3.4.10-пунктчалар менен толукталсын:
«3.4.9. Эсептешүүлөрдүн гросстук системасынын оператору, катышуучу-төлөөчүгө төлөм аткарууга кабыл алынгандыгы жөнүндө тастыктама берилген учурдан тартып катышуучулардын Улуттук банкта ачылган
корреспонденттик (күндөлүк) эсептери боюнча жыйынтыктап эсептешүү
жүргүзүлгөнгө чейин төлөмдүн жүргүзүлүшү үчүн жоопкерчилик тартат.
3.4.10. Катышуучу-алуучу, анын Улуттук банктагы корреспонденттик
(күндөлүк) эсебине каражаттар чегерилген учурдан тартып алынган каражаттар катышуучу-алуучунун эсебине чегерилгенге чейин жоопкерчилик
тартат.»;
14) 3.5-пункттун 3.5.2.-пунктчасындагы жана бүтүндөй текст боюнча
«банк-алуучу» деген сөздөр тиешелүү жөндөмөдөгү «катышуучу-алуучу»
дегенге алмаштырылсын;
15) 3.9-пункттун 3.9.1-пунктчасынын үчүнчү сүйлөмүндөгү «жана
төлөмдөрү кезекте турган катышуучулардын позицияларын жөнгө салуу
үчүн каралган» деген сөздөр алынып салынсын;
16) 4.1, 4.2-пункттар төмөнкү редакцияда берилсин:
«4.1. Эсептешүүлөрдүн гросстук системасында бардык төлөмдөр
жана эсептешүүлөр, катышуучу-төлөөчүнүн Улуттук банкта ачылган корреспонденттик (күндөлүк) эсебиндеги кредит калдыгынын чегинде гана
жүргүзүлөт.
4.2. Катышуучу-төлөөчүнүн Улуттук банкта ачылган корреспонденттик
(күндөлүк) эсебинде каражат жетишсиз болгон учурда, ал төлөм кезекке
жайгаштырылат.»;
17) 4.3-пунктунун:
95

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 10, 2015

экинчи абзацындагы «өтүшүнө» деген сөз «иштелип чыгышына» дегенге алмаштырылсын;
үчүнчү абзац төмөнкү редакцияда берилсин:
«- Улуттук банкта ачылган өз корреспонденттик (күндөлүк) эсебиндеги
каражаттарынын калдыгына айкын убакыт ыргагында мониторинг жүргүзөт;»;
18) 4.4-пунктунун төртүнчү абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«- Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык, бир күндүк
кредит жана овернайт кредитин алуу үчүн Улуттук банкка кайрылышат;»;
19) 5.1-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«5.1. Улуттук банк тарабынан Эсептешүүлөрдүн гросстук системасында төлөмдөрдү иштеп чыгуу боюнча кызмат көрсөтүүлөрүнө тарифтер,
Улуттук банк Башкармасынын 2002-жылдын 23-ноябрындагы № 45/11
токтому менен бекитилген «Баа түзүү жана Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкы тарабынан сунушталуучу кызмат көрсөтүүлөргө тарифтерди белгилөө саясатына» ылайык Эсептешүүлөрдүн гросстук системасынын оператору тарабынан белгиленет, ал Улуттук банк Башкармасы
тарабынан бекитилет жана Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланат.»;
20) 6.1-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«6.1. Эсептешүүлөрдүн гросстук системасынын катышуучулары
бардык жөнөтүлгөн жана алынган электрондук төлөм документтердин жана билдирмелердин архивин жүргүзөт жана алардын Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарында, Улуттук банктын ченемдик укуктук
актыларында белгиленген мөөнөттөрдүн чегинде сакталышын камсыз
кылышат.»;
21) 7.2-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын;
22) 7.3-пункттагы «ылайык» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарына жана» деген сөздөр менен толукталсын;
23) 7.4 жана 7.5-пункттар күчүн жоготкон катары таанылсын.
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Бишкек, ул. Уметалиева, 101
от 25 ноября 2015 года № 71/6

О внесении дополнения в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении
«Правил определения официальных курсов иностранных валют
по отношению к кыргызскому сому» от 28 марта 2013 года № 10/15
В соответствии со статьями 7, 17 и 43 Закона Кыргызской Республики
«О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление
Национального банка Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении «Правил определения официальных курсов иностранных валют по отношению к кыргызскому сому»
от 28 марта 2013 года № 10/15 следующее дополнение:
в Приложении 2 к Правилам определения Национальным банком
Кыргызской Республики официальных курсов иностранных валют по
отношению к кыргызскому сому, утвержденным вышеуказанным постановлением:
- Перечень иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к кыргызскому сому определяются Национальным банком на
еженедельной основе дополнить пунктом 40 следующего содержания:
«40. Саудовский риял».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
3. Юридическому Управлению:
–– опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
Национального банка Кыргызской Республики;
–– после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для
внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов
Кыргызской Республики.
4. Управлению денежно-кредитных операций довести настоящее
постановление до сведения коммерческих банков, Министерства финансов Кыргызской Республики, Министерства экономики Кыргызской
Республики, Государственной таможенной службы при Правительстве
Кыргызской Республики, Государственной налоговой службы при
Правительстве Кыргызской Республики, Национального статистиче97
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ского комитета Кыргызской Республики, соответствующих структурных
подразделений Национального банка Кыргызской Республики, областных управлений и Представительства Национального банка Кыргызской
Республики в Баткенской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской
Республики Н. Жениш.

Председатель				
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Бишкек, ул. Уметалиева, 101
от 25 ноября 2015 года № 71/7

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения «О порядке проведения Национальным банком
Кыргызской Республики кредитных аукционов для целей
рефинансирования и поддержания ликвидности»
от 27 ноября 2013 года № 45/13
В соответствии со статьями 7 и 43 Закона Кыргызской Республики
«О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление
Национального банка Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики кредитных аукционов для целей рефинансирования и поддержания ликвидности» от 27
ноября 2013 года № 45/13 изменения и дополнения (прилагаются).
2. Юридическому управлению:
–– опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
Национального банка Кыргызской Республики;
–– после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для
внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов
Кыргызской Республики.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 дней
со дня официального опубликования.
4. Управлению денежно-кредитных операций довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской
Республики Н. Жениш.
Председатель				
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Приложение
к постановлению
Правления Национального банка
Кыргызской Республики
от 25 ноября 2015 года № 71/7
Изменения и дополнения в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения «О порядке проведения Национальным банком
Кыргызской Республики кредитных аукционов для целей
рефинансирования и поддержания ликвидности»
от 27 ноября 2013 года № 45/13
Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской
Республики «Об утверждении Положения «О порядке проведения
Национальным банком Кыргызской Республики кредитных аукционов
для целей рефинансирования и поддержания ликвидности» от 27 ноября 2013 года № 45/13 следующие изменения и дополнения:
в Положении «О порядке проведения Национальным банком
Кыргызской Республики кредитных аукционов для целей рефинансирования и поддержания ликвидности», утвержденном вышеуказанным постановлением:
1) в приложении 1 к Положению:
- пункт 9.3 Генерального соглашения о кредитном аукционе изложить
в следующей редакции:
«9.3. Настоящее Генеральное соглашение составлено в 3 (трех) подлинных экземплярах на русском языке и в 3 (трех) экземплярах на кыргызском языке для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую
силу. Два экземпляра настоящего Соглашения хранятся в Национальном
банке, один экземпляр передается Банку.»;
2) в приложении 4 к Генеральному соглашению о кредитном аукционе:
- пункт 3.3 Кредитного договора к Генеральному соглашению о кредитном аукционе изложить в следующей редакции:
«3.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания срока размещения кредитных средств, Банк обязан предоставить в Национальный
банк отчет о размещении данных средств, с указанием каждого конечного заемщика, в том числе НФКУ, включая его наименование/ФИО, условия кредитования (процентная ставка, срок, направление (отрасль)
кредитования, наименование и размер залога) и реквизитов соответствующего кредитного договора и договора о залоге (номер и дата) согласно
Приложению 2 к настоящему Кредитному договору.»;
- Кредитный договор к Генеральному соглашению о кредитном аукционе дополнить пунктом 3.3-1 следующего содержания:
100
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«3.3-1. Банк на ежемесячной основе должен представлять отчет о состоянии кредитного портфеля в Национальный банк согласно
Приложению 3 к настоящему Кредитному договору.»;
- Кредитный договор к Генеральному соглашению о кредитном аукционе дополнить приложением 2 и 3 следующего содержания:
«Приложение 2
к Кредитному договору
от «____»___________ 20__ г. №____

1
2
3
…
n
Итого

ФИО руководителя банка
подпись
печать
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Стоимость залога

Вид залога

Процентная
ставка

Сумма кредита

Наименование конечного заемщика

Регион

Отрасль экономики

Целевое назначение кредита

Дата погашения
кредита

Дата выдачи
кредита

Номер кредитного
договора

№

Код аукциона

Форма 1. Отчет о выданных кредитах за счет средств НБКР, полученных в рамках кредитных аукционов
период
банк
в сомах/процентах
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срвзвеш.
ставка

сумма

срвзвеш.
ставка

сумма

ФИО руководителя банка
подпись
печать»;

1
АК1
…
АКn
Итого

Код
аукциона
срвзвеш.
ставка
2

срвзвеш.
ставка

сумма

срвзвеш.
ставка

сумма

сумма

строительство

туристическая
сфера
сумма

транспорт, торговля и
связь и
коммеруслуги
ция
срвзвеш.
ставка

сельское
хозяйство

кредитование
НФКУ
сумма

промышленность

срвзвеш.
ставка

Общий объем выданного кредита по отраслям

4

Остаток непогашенного кредита на
начало периода
Остаток непогашенного кредита на
конец периода
3

Объем погашения
5 (3-4)

6

Объем вновь выданного кредита

Ежемесячно до 5 числа следующего месяца
Форма 2. Отчет о состоянии кредитного портфеля, выданных за счет средств НБКР в рамках кредитных
аукционов
дата
банк
в сомах/процентах

«Приложение 3
к Кредитному договору
от «____» ___________ 20__ г. №____
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не:

3) в приложении 7 к Генеральному соглашению о кредитном аукцио-

- приложение 2 к Договору залога прав требований по кредитным договорам изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к Договору залога прав требований по кредитным договорам
от «____»___________ 20__ г. №____

а) кредиты на промышленность
б) кредиты на сельское
хозяйство, заготовку и
переработку
в) кредиты на транспорт,
связь и сферу услуг
г) кредиты на торговлю и
коммерческие операции
д) кредиты на строительство
е) кредиты на туристическую сферу
ё) кредиты физическим
лицам (потребительские
кредиты)
Итого
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Обшая стоимость залогового
обеспечения (сом)

потери

сомн.

субстан.

набл.

удов.

Классификация кредита
(сом)

норм.

Сумма задолженности на конец отчетного месяца (сом)

Сумма задолженности на начало отчетного месяца (сом)

Общая сумма кредитного
портфеля, в том числе:

Первоначальная сумма выданного кредита (сом)

Ежемесячно до 5 числа следующего месяца
Форма 3. Отчет по мониторингу залогового обеспечения - права требования по кредиту/кредитному портфелю (на дату), по кредитному
договору №____ (код аукциона)
период
банк
в сомах
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ФИО руководителя банка
подпись
печать»;
4) по всему тексту приложений аббревиатуру «НБКР» заменить словами «Национальный банк» в соответствующих падежах.

104

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 10, 2015
КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Бишкек, ул. Уметалиева, 101
от 25 ноября 2015 года № 71/11

Об утверждении Положения «О лицензировании деятельности
операторов платежных систем и платежных организаций»
В соответствии со статьями 7 и 43 Закона «О Национальном банке
Кыргызской Республики», законами «О платежной системе Кыргызской
Республики» и «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской
Республике», Правление Национального банка Кыргызской Республики
постановляет:
1. Утвердить Положение «О лицензировании деятельности операторов платежных систем и платежных организаций» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения «О лицензировании деятельности операторов платежных систем и платежных организаций» от 24 декабря 2014 года № 58/9;
3. Юридическому управлению:
–– опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
Национального банка Кыргызской Республики;
–– после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для
включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
5. Управлению по работе с документами и коммуникаций довести
настоящее постановление до сведения структурных подразделений,
областных управлений и Представительства Национального банка в
Баткенской области.
6. Управлению платежных систем довести настоящее постановление
до сведения операторов платежных систем, платежных организаций и
коммерческих банков Кыргызской Республики.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской
Республики Жеенбаеву Б.Ж.
Председатель				
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Приложение
к постановлению
Правления Национального банка
Кыргызской Республики
от 25 ноября 2015 года № 71/11
ПОЛОЖЕНИЕ
«О лицензировании деятельности операторов платежных систем
и платежных организаций»
Глава 1.Общие положения
1. Настоящее Положение «О лицензировании деятельности операторов платежных систем и платежных организаций» (далее – Положение)
разработано в соответствии с законами Кыргызской Республики «О
лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике», «О
Национальном банке Кыргызской Республики», «О платежной системе
Кыргызской Республики», и устанавливает порядок лицензирования
Национальным банком Кыргызской Республики (далее - Национальный
банк) деятельности по:
а) оказанию услуг по приему и проведению платежей и расчетов за
товары и услуги, не являющиеся результатом своей деятельности, в
пользу третьих лиц посредством платежных систем, основанных на информационных технологиях и электронных средствах и способах проведения платежей;
б) оказанию услуг по приему, обработке и выдаче финансовой информации (процессинг, клиринг) по платежам и расчетам третьих лиц
участникам платежной системы, данного процессингового, клирингового
центра.
2. В настоящем Положении используются следующие понятия:
1) агент поставщика товаров и услуг (далее – агент) – лицензиат,
заключивший с поставщиком товаров и услуг агентский договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических и юридических лиц (клиентов) от имени поставщика товаров и услуг;
2) лицензиат - оператор платежных систем и/или платежная организация, получившие лицензию Национального банка на право осуществления деятельности;
3) агентский договор – договор между агентом (лицензиатом) и поставщиком товаров и услуг о предоставлении лицензиатом услуг от имени поставщика товаров и услуг, указанных в настоящем Положении. При
этом ответственность за исполнение обязательств по поставке товаров и
предоставлению услуг перед клиентами поставщика товаров и услуг несет поставщик товаров и услуг. Агент (лицензиат) несет ответственность
перед клиентом за обеспечение деятельности по приему платежей, указанной в настоящем Положении;
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4) должностные лица – члены Правления (финансовый директор, технический директор, главный бухгалтер) и другие лица, которые определяют политику лицензиата независимо от того, работают ли эти лица на
безвозмездной основе или получают вознаграждение;
5) заявитель – юридическое лицо, обратившееся в Национальный
банк для получения лицензии для осуществления деятельности оператора платежной системы и/или платежной организации;
6) клиент – физическое или юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, пользующееся/ийся услугами платежных организаций
при осуществлении платежей в пользу третьих лиц;
7) клиринг – деятельность по проведению зачета однородных требований между двумя и более сторонами и определению в результате зачета окончательных обязательств между этим сторонами;
8) клиринговый центр – учреждение, в котором осуществляется клиринг;
9) оператор платежной системы – юридическое лицо, резидент
Кыргызской Республики, имеющее разрешительные документы
Национального банка (лицензию), обеспечивающее функционирование
платежной системы и заключившее с участниками договор об участии
в платежной системе, согласно которому оператор и участники обязуются осуществлять свою деятельность в рамках платежной системы и
в соответствии с нормативными правовыми актами Национального банка. Текущее управление деятельностью оператора платежной системы
должно осуществляться коллегиальным исполнительным органом, подотчётным общему собранию его участников или совету директоров, в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики;
10) платежная организация – небанковская организация, резидент
Кыргызской Республики, осуществляющая деятельность по оказанию
услуг по приему платежей от физических и юридических лиц в пользу
третьих лиц – поставщиков товаров и услуг в соответствии с агентским
договором между платежной организацией и поставщиками услуг и договором между платежной организацией и банком, заключенными в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики и настоящим Положением;
11) платеж – исполнение денежного обязательства с использованием
наличных или безналичных денежных средств;
12) поставщик товаров и услуг (далее – поставщик) – юридическое
лицо или индивидуальный предприниматель, получающий денежные
средства клиента за реализуемые товары (выполняемые работы, услуги);
13) субагент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключивший с агентом (лицензиатом) субагентский договор об
осуществлении деятельности по приему платежей физических и юридических лиц в пользу поставщиков;
14) субагентский договор – договор между агентом (лицензиатом) и
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субагентом о предоставлении от имени лицензиата услуг, указанных в
настоящем Положении. При этом ответственность за исполнение обязательств субагентами перед поставщиком (третьей стороной) несет лицензиат;
15) обработка платежа – последовательность действий по получению, сбору, сверке, корректировке и пересылке информации о платеже в
целях проведения и завершения расчета;
16) процессинг – деятельность, включающая в себя все следующие
взаимосвязанные процессы: сбор, хранение, обработку и передачу
участникам платежной системы финансовой информации;
17) процессинговый центр (или центр обработки платежей) – юридическое лицо, осуществляющее процессинг.
3. Оператор платежной системы и платежная организация осуществляют свою деятельность, в том числе и операции, указанные в выданной Национальным банком лицензии, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
4. Настоящее Положение не распространяется на отношения по предоставлению агентами розничных банковских услуг населению на основании агентского договора с коммерческим банком, на деятельность банков и финансово-кредитных учреждений на основании банковской или
иной лицензии Национального банка, а также субагентов.
5. Национальный банк вправе запрашивать от заявителя/лицензиата
информацию, касающуюся его деятельности и деятельности его учредителей, информацию об их должностных лицах и другое. Заявитель/
лицензиат обязан предоставлять запрашиваемую информацию в установленные сроки.
6. Лицензиаты вправе создавать на территории Кыргызской
Республики и за ее пределами обособленные подразделения и дочерние
юридические лица.
7. Лицензиаты обязаны в установленном настоящим Положением порядке направлять в Национальный банк сведения о количестве обособленных подразделений и дочерних юридических лицах.
8. Операторам платежной системы и платежным организациям, которые не имеют лицензию Национального банка, заключение агентских
и субагентских договоров с поставщиками и субагентами запрещается.
9. Субагент, заключивший субагентский договор с лицензиатом, не
несет ответственности в случае осуществления оператором платежных
систем или платежной организацией своей деятельности без лицензии.
Ответственность за безлицензионную деятельность несут операторы
платежных систем и/или платежные организации.
10. Лицензиаты, которые начинают/прекращают деятельность по
предоставлению услуг по процессингу и распространению электронных
денег, уведомляют об этом Национальный банк не менее чем за один
месяц до фактического начала или прекращения данной деятельности, с
указанием наименования организации, названия системы, с приложени108
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ем копий соответствующих договоров с банком-эмитентом. В уведомлении также указываются сведения о планируемой деятельности, масштабы и характер операций, планируемых с использованием электронных
денег. Лицензиаты, прекращающие процессинг и распространение электронных денег, должны информировать банк-эмитент и своих клиентов в
соответствии с условиями договоров между ними.
11. Лицензиаты обязаны иметь следующие актуальные сведения о
своих субагентах:
а) в случаях, если субагент является юридическим лицом – наименование юридического лица, юридический адрес (место нахождения), контактные данные (телефон, факс, электронная почта);
б) в случаях, если субагент является индивидуальным предпринимателем – сведения согласно свидетельству о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или патенту, выданным в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
Глава 2. Требования к должностным лицам
заявителей/лицензиатов
12. В целях организации надлежащего функционирования деятельности лицензиата в его штате должны быть должности председателя
(руководителя), технического директора, главного бухгалтера, которые
должны входить в состав коллегиального органа управления. По необходимости должность председателя и технического директора может быть
совмещена.
13. Председатель коллегиального органа должен соответствовать
следующим требованиям:
- наличие высшего образования;
- опыт работы на позиции руководителя компании не менее 3 (трех)
лет в течение последних 10 (десяти) лет в экономической и/или юридической и/или технической сфере;
- отсутствие судимости.
Технический директор должен соответствовать следующим требованиям:
- иметь высшее техническое образование;
- опыт работы по своей профессии не менее 3 (трех) лет;
- отсутствие судимости.
14. Главный бухгалтер должен соответствовать следующим требованиям:
- иметь высшее или среднее профессиональное образование;
- обладать знаниями в области бухгалтерского учета и составления
финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами,
иметь сертификаты или иные документы, подтверждающие окончание
курса (сдача экзамена/теста и т.п.) или повышения квалификации по вышеуказанному направлению, которые были получены в течение последних 5 (пяти) лет;
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- отсутствие судимости.
15. Лицензиаты обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомлять
(с приложением копий подтверждающих документов) Национальный
банк обо всех изменениях, включая изменение размера уставного капитала, состава коллегиального органа, учредителей, фактического и юридического адреса.
Глава 3. Порядок лицензирования
§ 1. Документы, необходимые для получения лицензии
16. Для получения лицензии на осуществление деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Положения, заявитель предоставляет в
Национальный банк следующие документы в одном экземпляре на государственном или официальном языках:
1) заявление о выдаче лицензии, составленную по форме, установленный в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению за
подписью руководителя заявителя;
2) нотариально заверенную копию учредительных документов: устав,
свидетельство о государственной регистрации, решение о создании юридического лица, о размере уставного капитала, об избрании коллегиального органа управления, заверенную подписью руководителя и печатью
этого юридического лица;
3) нотариально заверенную копию документов учредителей – юридических лиц: учредительные документы, свидетельство о государственной регистрации и финансовую отчетность на последнюю отчетную дату,
переданную в налоговые органы заверенную подписью и печатью этого
юридического лица;
4) справку от налоговых органов об отсутствии налоговой задолженности на момент подачи документов;
5) для вновь созданных компаний - бизнес-план, содержащий как минимум:
- определение целей, преследуемых при проведении операций;
- прогнозные расчеты экономических результатов, ожидаемых от проведения данных операций;
6) копию договоров на открытие расчетного счета в коммерческом
банке для хранения и использования средств хозяйственной деятельности;
7) для платежной организации - копию договоров на открытие расчетного счета в коммерческом банке для хранения и использования денежных средств от населения и от своих субагентов за оказание услуг в
пользу поставщиков;
8) для действующих компаний – копии одного из договоров, обеспечивающих гарантию передачи денежных средств поставщику или их возврат покупателю:
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- договора о банковском вкладе по хранению резерва под возможные
риски и потери;
- договора, предусматривающего обслуживание поставщика в форме
предоплаты;
- банковская гарантия или иные договора, обеспечивающие покрытие возможных рисков и потерь в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики;
Для вновь созданных компаний копия вышеуказанного договора
должна быть предоставлена в Национальный банк в течение 3 (трех) месяцев с даты выдачи лицензии.
9) документ, подтверждающий внесение средств в качестве 100 %
уставного капитала (не менее 1 000 000 (один миллион) сомов) на счет в
коммерческом банке. Использование денежных средств, внесенных в целях формирования уставного капитала, до принятия решения о выдаче/
отказе в выдаче лицензии запрещено;
10) сведения, позволяющие определить источники происхождения
денежных средств учредителей, направленных на формирование уставного капитала, с приложением подтверждающих документов;
11) копии внутренних документов, регламентирующих порядок осуществления финансового мониторинга операций, осуществляемых в
платежной системе;
12) для платежной организации - копии внутренних документов, регламентирующих порядок осуществления инкассирования и хранения
денежных средств;
13) для оператора платежной системы – подписанные руководителем
и заверенные печатью правила функционирования платежной системы,
которые должны содержать следующее:
- архитектуру системы и схему ее работы;
- процедуры вступления и выхода из системы;
- порядок подключения участника к системе;
- порядок проведения процессинга;
- порядок предоставления сведений участниками платежной системы
о своей деятельности оператору платежной системы;
- систему управления рисками в платежной системе, включая используемую модель управления рисками, перечень мероприятий и способов
управления рисками;
- требования к защите информации;
- порядок разрешения споров;
- порядок действия участников при возникновении нештатных ситуаций в системе;
- права, обязанности и ответственность участников;
- описание о наличии в системе механизмов по управлению справочниками отправителей и получателей, проверку клиентов по спискам
террористов, выпускаемым международными организациями, национальным списком террористов, национальным списком подозреваемых
в причастности к терроризму;
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14) документ, подтверждающий уплату за выдачу лицензии;
15) анкету согласно Приложению 2 настоящего Положения собственноручно заполненную и подписанную членами коллегиального органа
управления, с приложением копий документов:
- удостоверяющие личность;
- подтверждающие назначение на соответствующие должности лиц –
членов коллегиального органа управления;
- подтверждающие соответствие требованиям указанные в Главе 2
настоящего Положения;
16) копию договора с коммерческим банком об открытии расчетного счета по хранению, использованию и учету операций с электронными
деньгами (для заявителя, предоставляющего услуги по процессингу и
распространению электронных денег);
17) копию договора с эмитентом электронных денег об их выпуске
(для заявителя, предоставляющего услуги по процессингу и распространению электронных денег);
18) доверенность, выданную представителю на получение лицензии,
в случае если от имени заявителя действует представитель по доверенности.
17. Документы для получения лицензии могут быть представлены в
Национальный банк, его областные управления и Представительство
Национального банка в Баткенской области (по месту расположения заявителя).
18. Все документы, представляемые в Национальный банк в соответствии с настоящим Положением и содержащие более одного листа,
должны быть описаны полистно, и заверены подписью руководителя и
печатью заявителя. По запросу Национального банка отдельные документы могут представляться в электронной форме.
19. Срок рассмотрения документов Национальным банком составляет 30 (тридцать) календарных дней.
20. В случае если документы не соответствуют требованиям, установленным настоящим Положением, или если в период рассмотрения заявления и документов будут представлены дополнительные документы, то
отсчет срока рассмотрения заявления и документов начинается вновь со
дня получения дополнительных документов, удовлетворяющих требованиям настоящего Положения.
21. В случае отзыва заявления и документов на получение лицензии либо при отказе в лицензировании или отзыве ранее полученной лицензии в рамках настоящего Положения документы, представленные в
Национальный банк, не возвращаются.
22. Дополнительные документы должны быть представлены в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после письменного уведомления
Национального банка. В случае если дополнительные документы не будут представлены в указанный срок, Национальный банк имеет право
отказать в выдаче лицензии.
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§ 2. Выдача лицензии
23. Лицензия выдается отдельно на каждый из видов деятельности,
указанных в пункте 1 настоящего Положения (формы лицензии приведены в Приложениях 3 и 4 к настоящему Положению).
24. Лицензия оформляется в двух экземплярах. Первый экземпляр
выдается заявителю, второй остается на хранении в Национальном банке. При выдаче лицензии доверенное лицо на получение лицензии расписывается о получении лицензии в Журнале выдачи лицензий.
25. Выдача лицензии осуществляется при предъявлении документа,
удостоверяющего личность уполномоченного лица лицензируемой организации.
26. Сведения о выдаче лицензии заносятся в реестр, который ведется уполномоченным подразделением Национального банка.
§ 3. Отказ в выдаче лицензии
27. Основанием отказа в выдаче лицензии является:
1) несоответствие документов, поданных для получения лицензии,
требованиям настоящего Положения или иных нормативных правовых
актов Кыргызской Республики;
2) предоставление в Национальный банк для получения лицензии недостоверной и/или неполной информации;
3) наличие решения суда, запрещающего заявителю заниматься данным видом деятельности.
28. При отказе в выдаче лицензии Национальный банк предоставляет ответ в письменном виде от имени заместителя Председателя
Национального банка с указанием причины отказа. Заявитель имеет
право направить жалобу на имя Председателя Национального банка с
обоснованием своего несогласия с решением и просьбой о пересмотре
решения. Жалоба подается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
получения официального ответа о принятом решении. По итогам рассмотрения заявления о несогласии с решением Национальный банк в
течение 20 (двадцати) рабочих дней дает письменный ответ об удовлетворении жалобы с приложением решения о выдаче лицензии либо ответ
об отказе в удовлетворении жалобы.
Глава 4. Отзыв лицензии
29. Основаниями отзыва лицензии являются следующие нарушения
со стороны лицензиата:
1) систематическое (два и более раза) неустранение нарушений по
предписаниям Национального банка;
2) систематическое (более двух раз в течение 12 месяцев) и необоснованное нарушение сроков, установленных Национальным банком
для представления запрашиваемой информации;
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3) представление в Национальный банк недостоверной и/или неполной отчетности и информации;
4) воспрепятствование со стороны лицензиата проведению проверки
Национальным банком;
5) обнаружение недостоверных сведений, на основании которых выдана лицензия;
6) задержка начала деятельности более чем на один год с момента
выдачи лицензии;
7) осуществление деятельности, запрещенной законодательством
Кыргызской Республики;
8) признание лицензиата банкротом в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;
9) нарушение требований антимонопольного законодательства
Кыргызской Республики;
10) нарушение требований законодательства по противодействию
финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
11) вынесен обвинительный приговор в отношении председателя
(руководителя) или технического директора или главного бухгалтера за
совершение преступлений в сфере экономики, финансов и банковской
деятельности, а также за должностные преступления;
12) в других случаях, установленных настоящим Положением и законодательством Кыргызской Республики.
30. При принятии решения об отзыве лицензии Национальный банк
передает в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомление о принятом решении в письменном виде с указанием причины отзыва и инициирует
проведение мероприятий по отзыву лицензии согласно нормативным актам Национального банка.
31. В случае отзыва лицензии лицензиат имеет право обжаловать принятое решение в порядке, установленном законодательством
Кыргызской Республики. Срок рассмотрения жалобы 30 (тридцать) дней
с даты ее поступления в Национальный банк.
Глава 5. Переоформление лицензии
32. Основаниями для переоформления лицензии являются:
- реорганизация юридического лица;
- изменение наименования юридического лица.
33. При возникновении оснований для переоформления лицензии лицензиат обязан обратиться с заявлением в Национальный банк.
34. Заявление о переоформлении лицензии с указанием основания
для переоформления и новых сведений с приложением документов,
подтверждающих соответствующие изменения, подается лицензиатом
лицензиару не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня возникновения оснований для переоформления.
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35. Переоформление лицензии осуществляется в течение 10 (десяти)
рабочих дней со дня получения лицензиаром соответствующего заявления. При переоформлении лицензии лицензиар вносит соответствующие
изменения в реестр.
Глава 6. Выдача дубликата лицензии
36. В случае утери или порчи оригинала лицензии лицензиат подает заявление в Национальный банк о выдаче дубликата с приложением
документов (объявление в средствах массовой информации, справка из
«стола находок»), подтверждающих утерю или порчу документа не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня обнаружения утери или порчи.
К заявлению, в случае порчи лицензии, прилагается также испорченный
бланк лицензии.
37. Утерянные или испорченные бланки лицензии считаются недействительными со дня подачи лицензиатом заявления.
38. Лицензиар в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подачи заявления производит выдачу дубликата лицензии с надписью «Дубликат» в
правом верхнем углу.
39. Лицензиат вправе обжаловать решение лицензиара об отказе в выдаче дубликата лицензии в установленном законодательством
Кыргызской Республики порядке.
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Приложение 1
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Управление платежных систем
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать (____________________________________________
____________________________________________________________)
(полное название, юридический адрес, фактический адрес, номер телефона)

лицензию для осуществления деятельности по:
а) оказанию услуг по приему и проведению платежей и расчетов за
товары и услуги, не являющиеся результатом своей деятельности, в
пользу третьих лиц посредством платежных систем, основанных на информационных технологиях и электронных средствах и способах проведения платежей;
(перечислить перечень услуг)
б) оказанию услуг по приему, обработке и выдаче финансовой информации (процессинг, клиринг) по платежам и расчетам третьих лиц
участникам платежной системы, данного процессингового, клирингового
центра
(перечислить перечень услуг)
Заполняя настоящее заявление, я, являясь руководителем Заявителя,
подтверждаю, что ознакомлен с нормативными правовыми актами
Национального банка Кыргызской Республики по платежным системам
и прилагаю все сведения и документы, требуемые для вышеотмеченных
видов деятельности, а именно:
1. Сведения об учредителях: _________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Состав коллегиального органа управления (Ф.И.О Председателя, технического директора, главного бухгалтера): ________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Документы:
2.1. Анкета Председателя коллегиального органа
2.2. Анкета технического директора
2.3. Анкета главного бухгалтера
Подпись Председателя и печать организации
«____» _____________ 20__ г.
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Приложение 2
АНКЕТА
(для фото)
(Должность)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(наименование оператора платежной системы или платежной организации)

Ф.И.О. ______________________________________________________
Дата и место рождения ________________________________________
_____________________________________________________________
Паспорт серия __________ № ________ кем выдан ___________________
Дата выдачи __________________________________________________
Гражданство _________________________________________________
Домашний адрес, № телефона по документам _____________________
_____________________________________________________________
Домашний адрес, № телефона фактического места проживания в момент заполнения анкеты _______________________________________
_____________________________________________________________
Семейное положение __________________________________________
Образование _________________________________________________
_____________________________________________________________
(высшее)

диплом № ______________ дата выдачи __________________________
кем выдан ___________________________________________________
Название учебного заведения
и его местонахождение

Факультет
или отделение

Год посту- Год оконпления
чания

Специальность
согласно
полученному
диплому

Обучение на курсах
Тема семинара или
курсов

Организатор
семинара

Место прохождения
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Выполняемая работа с начала трудовой деятельности:
Общий трудовой стаж работы:
Дата поступления на
работу

Дата
ухода

Занимаемая
должность

Название учреждения, местонахождение

Причина
ухода

Укажите все другие организации, ассоциации, учреждения юридических
лиц, сотрудником или членом которых Вы являетесь.
Название
организации

Местонахождение
организации

Занимаемая
должность

Укажите имеющиеся родственные связи с сотрудниками оператора платежной системы или платежной организации, связь с лицами или компаниями, контролирующими оператора платежной системы или платежную
организацию, все взаимные обязательства и договора и т.п.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Имеется ли непогашенная судимость или решение суда, запрещающее
Вам занятие каким-либо видом деятельности?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Применялись ли к Вам предупредительные меры и санкции со стороны
Национального банка?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Я, __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

подтверждаю, что выше представленная информация является достоверной и полной, и обязуюсь в дальнейшем представлять в Национальный
банк сведения обо всех изменениях, произошедших в ней. Признаю, что,
в случае допущения с моей стороны искажений и упущений, это может
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повлечь за собой дальнейшее применение санкций в отношении меня и
оператора платежных систем и платежных организаций в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики.
«____» ___________ 20__ г. 		
_________________________
						
(подпись)
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Приложение 3
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Лицензия № _________
Настоящая лицензия выдана
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(полное наименование платежной организации),

зарегистрированному по юридическому адресу _____________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(местонахождение)

и дает право осуществлять деятельность в качестве платежной организации и проводить следующий вид операций:
Оказание услуг по приему и проведению платежей и расчетов за товары и услуги, не являющиеся результатом своей деятельности, в пользу
третьих лиц посредством платежных систем, основанных на информационных технологиях и электронных средствах и способах проведения
платежей.
Дата выдачи лицензии: «____» ___________ 20__ года.
Заместитель Председателя 			
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Приложение 4
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Лицензия № ______
Настоящая лицензия выдана
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(полное наименование оператора платежной системы),

зарегистрированному по юридическому адресу _____________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(местонахождение)

и дает право осуществлять деятельность в качестве оператора платежной системы и проводить следующий вид операций:
Оказание услуг по приему, обработке и выдаче финансовой информации
(процессинг, клиринг) по платежам и расчетам третьих лиц участникам
платежной системы, данного процессингового, клирингового центра.

Дата выдачи лицензии: «____» ___________ 20__ года.
Заместитель Председателя 			
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Бишкек, ул. Уметалиева, 101
от 25 ноября 2015 года № 71/12

О признании утратившими силу некоторых постановлений
Правления Национального банка Кыргызской Республики
В соответствии со статьями 7 и 43 Закона Кыргызской Республики
«О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление
Национального банка Кыргызской Республики постановляет:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Правления
Национального банка Кыргызской Республики:
–– «Об основных положениях по организации платежной системы в
Кыргызской Республике» от 25 марта 1999 года № 20/7;
–– «О внесении изменений и дополнений в документ «Об основных
положениях по организации платежной системы в Кыргызской
Республике» от 16 февраля 2001 года № 3/6.
2. Юридическому управлению:
–– опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
Национального банка Кыргызской Республики;
–– после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для
включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
4. Управлению платежных систем довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков Кыргызской Республики, структурных подразделений, областных управлений и Представительства
Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской
Республики Б. Жеенбаеву.
Председатель				
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Бишкек, ул. Уметалиева, 101
от 30 ноября 2015 года № 73/2

О размере учетной ставки
Национального банка Кыргызской Республики
В соответствии со статьями 19 и 43 Закона Кыргызской Республики
«О Национальном банке Кыргызской Республики», Правление
Национального банка Кыргызской Республики постановляет:
1. Установить учетную ставку Национального банка Кыргызской
Республики в размере 10,00 процента годовых (без изменений).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2015 года.
3. Экономическому управлению разместить информацию о размере учетной ставки на официальном веб-сайте Национального банка
Кыргызской Республики в течение одного рабочего дня после принятия
настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской
Республики Н.Жениша.
Председатель
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Бишкек, ул. Уметалиева, 101
от 2 декабря 2015 года № 74/4

О внесении дополнений в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении
Временного положения «О кредите для поддержания ликвидности»
от 3 сентября 2015 года № 50/1
В соответствии со статьями 28 и 43 Закона «О Национальном банке
Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской
Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Временного положения «О
кредите для поддержания ликвидности» от 3 сентября 2015 года № 50/1
дополнения (прилагаются).
2. Юридическому управлению Национального банка:
–– опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
Национального банка Кыргызской Республики;
–– после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для
внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов
Кыргызской Республики.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской
Республики Н. Жениш.
Председатель				
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Приложение
к постановлению
Правления Национального банка
Кыргызской Республики
от 2 декабря 2015 года № 74/4
Дополнения в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Временного положения
«О кредите для поддержания ликвидности»
от 3 сентября 2015 года № 50/1
Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской
Республики «Об утверждении Временного положения «О кредите для
поддержания ликвидности» от 3 сентября 2015 года № 50/1 следующие
дополнения:
во Временном положении «О кредите для поддержания ликвидности», утвержденном вышеуказанным постановлением:
- пункт 17 дополнить предложением следующего содержания:
«Типовые формы Соглашения, Кредитного договора о выдаче кредита/транша и договоров залога приведены в Приложениях»;
- Временное положение дополнить Приложениями 1, 2, 3, 4, 5 следующего содержания:
«Приложение 1
СОГЛАШЕНИЕ
ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ
г. Бишкек				

№ ________ от __________

Национальный банк Кыргызской Республики, именуемый в дальнейшем «Национальный банк», в лице ______________, действующего на
основании Закона «О Национальном банке Кыргызской Республики» и
постановления Правления Национального банка от _____________ года
№ _____, с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем
«Банк», в лице ______________, действующего на основании Устава, с
другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение об открытии кредитной линии (далее –Соглашение)
о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Для целей настоящего Соглашения используются нижеперечисленные термины.
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Лимит кредитования – установленный в соответствии с настоящим
Соглашением предельный размер общей суммы, в пределах которого
Банк в течение действия настоящего Соглашения, имеет право получить
кредиты/транши при соблюдении Основных требований.
Основные требования – требования, установленные Временным
положением «О кредите для поддержания ликвидности», утвержденным постановлением Правления Национального банка Кыргызской
Республики от ___________ года № _____.
Период доступности лимита кредитования – период времени с
момента подписания настоящего Соглашения по __________ года включительно, в течение которого Банк вправе получить кредиты/транши в
рамках открытой кредитной линии по настоящему Соглашению.
Кредит/транш
–
денежные
средства,
предоставляемые
Национальным банком Банку на условиях, предусмотренных настоящим
Соглашением, в общей сумме, не превышающие Лимит кредитования.
Кредиты/транши предоставляются в соответствии с Заявками Банка.
Условия кредитов/траншей определяются конкретными Кредитными договорами о выдаче кредита/транша.
Свободный остаток лимита кредитования – сумма денежных
средств по лимиту кредитования, оставшаяся после последней выдачи
кредита/транша Национальным банком Банку и равная разнице лимитом
кредитования и между общей суммой выданных, но непогашенных (т.е.
действующих) кредитов/траншей в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Свободный остаток лимита кредитования может быть
выдан Банку в виде кредита/транша в пределах его размера и периода
доступности лимита кредитования, а также при достаточности залогового обеспечения.
Кредитный договор о выдаче кредита/транша – договор, заключаемый Сторонами в рамках настоящего Соглашения, на основании которого Национальный банк предоставляет Банку кредит/транш, и являющийся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
Дата предоставления кредита/транша – день перечисления суммы
кредита/транша на корреспондентский счет Банка в Национальном банке.
Дата погашения кредита/транша – день поступления денежных
средств от Банка на счет Национального банка, в сумме, покрывающей
объем требований Национального банка по настоящему Соглашению и
Кредитным договорам о выдаче кредита/транша, включая сумму основного долга, начисленных процентов по нему и других выплат, но не позднее ________________ года.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Национальный банк предоставляет (открывает) Банку кредитную
линию с лимитом кредитования в сумме _________ (сумма прописью)
сомов на условиях срочности, возвратности, платности, обеспеченности
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и других условиях, определенных настоящим Соглашением, а Банк обязуется возвратить Национальному банку полученные кредиты/транши
в рамках открытой кредитной линии и уплатить проценты за пользование ими в размере, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим
Соглашением и Кредитными договорами о выдаче кредита/транша.
2.2. Кредитная линия с лимитом кредитования предоставляется
(открывается)с ___________ года по __________года, по окончании которого Банк должен полностью погасить задолженность по кредитам/
траншам, предоставленным в соответствии с настоящим Соглашением,
включая сумму основного долга, начисленных процентов и других выплат по кредитам/траншам.
2.3. В рамках установленного лимита кредитования в течение срока действия настоящего Соглашения, но не позже периода доступности
лимита кредитования, Банк вправе получить очередной кредит/транш
в пределах свободного остатка лимита кредитования, при условии соблюдения основных требований на момент подачи соответствующей
Заявки о выдаче кредита/транша. Соблюдение основных требований
подтверждается соответствующей информацией и документами, предоставленными Банком в Национальный банк на момент подачи Заявки о
выдаче кредита/транша.
2.4. Остаток задолженности Банка по полученным кредитам/траншам в течение всего срока действия настоящего Соглашения не может
превышать лимит кредитования, установленный пунктом 2.1 настоящего
Соглашения.
2.5. Кредитные средства, выдаваемые Национальным банком Банку
в рамках настоящего Соглашения, имеют целевое назначение и должны
быть использованы Банком на поддержание ликвидности. При этом предоставленные кредитные средства в первую очередь направляются на
удовлетворение требований о возврате депозитов (вкладов) физических
лиц.
2.6. Банк не вправе использовать предоставляемые Национальным
банком кредитные средства для кредитования, для проведения операций на рынке ценных бумаг. Национальный банк вправе установить ограничения на операции с инсайдерами или аффилированными лицами
Банка, включая выплату депозитов (вкладов) связанным с Банком физическим и юридическим лицам.
3. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ КРЕДИТОВ/ТРАНШЕЙ
3.1. Для получения кредита/транша в рамках кредитной линии Банк
должен подать в Национальный банк Заявку о выдаче кредита/транша с
указанием суммы, срока кредита/транша и перечня активов, предлагаемых в качестве обеспечения по кредиту/траншу.
К заявке Банка о выдаче кредита/транша должны быть приложены
документы и информация о соответствии Банка основным требованиям.
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3.2. Кредит/транш может быть получен со сроком погашения не более_____ месяцев с момента заключения настоящего Соглашения.
3.3. Кредиты/транши будут предоставляться Национальным банком
Банку с оформлением соответствующих Кредитных договоров о выдаче
кредита/транша, в которых будут оговорены конкретные условия выдачи
кредита/транша: размер (сумма), срок, процентная ставка, условия погашения основной суммы и процентов по кредиту/траншу и др. В указанных Кредитных договорах о выдаче кредита/транша должна содержаться
ссылка на настоящее Соглашение.
3.4. Банк обязан соблюдать все требования Национального банка по
представлению необходимых документов по получению кредита/транша.
Национальный банк вправе запросить у Банка дополнительные документы и информацию, касающуюся заявки Банка о выдаче кредита/транша.
3.5.
Предоставление
кредита/транша
будет
производиться
Национальным банком после изучения всех необходимых материалов
и документов, непосредственно касающихся выдачи кредита/транша в
соответствии с основными требованиями.
Национальный банк, рассмотрев полноту, обоснованность и соответствие предоставленных Банком документов для выдачи кредита/транша,
принимает решение о предоставлении либо отказе в выдаче кредита/
транша, в соответствии со своими внутренними процедурами с соблюдением условий настоящего Соглашения.
3.6. Кредит/транш будет предоставляться Банку в течение 2 (двух)
рабочих дней после предоставления Банком в Национальный банк подтверждения соответствующего уполномоченного органа о регистрации
договора о залоге в соответствии с подписанным Кредитным договором
о выдаче кредита/транша. Кредит/транш может быть выдан Банку до
окончания процедур регистрации договоров залога в уполномоченных
органах по решению Правления Национального банка.
4. УСЛОВИЯ РАСЧЕТА, НАЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТОМ/ТРАНШЕМ И ИНЫХ СУММ
4.1. За пользование предоставленными Национальным банком кредитами/траншами Банк обязуется выплатить Национальному банку проценты. Проценты начисляются на остаток задолженности Банка по основной сумме кредита/транша.
Процентная ставка Национального банка по кредиту является фиксированной и устанавливается в размере _____ процентов годовых.
4.2. Начисление и выплата процентов за пользование кредитом/траншем производится на ежемесячной основе.
4.3. Проценты начисляются с даты предоставления кредита/транша
(включая этот день) до даты погашения кредита (не включая эту дату) на
фактический остаток задолженности по кредиту/траншу из расчета 360
дней в году и фактического количества дней в месяце.
4.4. Погашение основной суммы долга по кредиту/траншу произво128
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дится единовременно не позднее рабочего дня окончания действия настоящего Соглашения.
4.5. Порядок выплаты основного долга и начисленных процентов
по отдельным кредитам/траншам будет определяться отдельными
Кредитными договорами о выдаче кредита/транша.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Права и обязанности Национального банка:
5.1.1. Национальный банк обязуется своевременно осуществлять
все необходимые действия по выдаче кредита/транша в соответствии с
настоящим Соглашением и Кредитными договорами о выдаче кредита/
транша.
5.1.2. Национальный банк вправе предпринимать любые предусмотренные действующим законодательством Кыргызской Республики
меры, необходимые для исполнения Банком своих обязательств по настоящему Соглашению и Кредитным договорам о выдаче кредита/транша.
5.1.3. В течение периода действия настоящего Соглашения
Национальный банк имеет право проводить мероприятия по проверке
финансового состояния Банка, состояния обеспечения по открытой кредитной линии, целевого использования кредита/транша.
5.1.4. Национальный банк вправе запрашивать и получать от Банка
любую необходимую ему информацию, включая информацию о состоянии обеспечения по кредитной линии, целевому использованию кредита/
транша, включая заверенные Банком копии платежных документов по
перечислению сумм и другую информацию и документы в целях мониторинга и контроля.
5.1.5. Национальный банк вправе в безакцептном (бесспорном) порядке без одобрения и согласия Банка изымать в любой валюте (независимо от валюты выданного Банку кредита/транша) все суммы просроченной задолженности по основной сумме кредитов/траншей, начисленным
процентам по ним, неустойки в виде пени и штрафов, и прочих сумм,
предусмотренных настоящим Соглашением и Кредитными договорами о
выдаче кредита/транша, включая убытки и расходы Национального банка, понесенные в результате нарушений исполнения обязательств Банка
по настоящему Соглашению и Кредитным договорам о выдаче кредита/
транша либо нарушения Банком условий и положений договоров о залоге, заключаемых между Банком и Национальным банком в обеспечение
настоящего Соглашения и Кредитных договоров о выдаче кредита/транша.
5.1.6. В случае, если Банком не выполняются требования
Национального банка по предоставлению дополнительного обеспечения либо замене предмета залога, предоставленного Банком в обеспечение настоящего Соглашения и Кредитных договоров о выдаче кредита/транша, Национальный банк вправе в безакцептном (бесспорном)
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списать с корреспондентского счета Банка, открытом в Национальном
банке, всю или частичные суммы задолженности Банка по настоящему
Соглашению, Кредитным договорам о выдаче кредита/транша, включая
основную сумму по кредитам/траншам, начисленных процентов по нему,
неустойки и штрафных санкций либо соответствующей суммы, эквивалентной недостающему обеспечению.
5.1.7. В случае безакцептного (бесспорного) списания/изъятия денежных средств в иностранной валюте конвертирование (перевод) изъятых/
списанных денежных средств в валюту выданного Национальным банком Банку кредита/транша производится в соответствии с официальным
курсом, установленным Национальным банком.
5.1.8. Национальный банк вправе в случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, Кредитными договорами о выдаче кредита/траншаи
договорами о залоге, заключенными между Национальным банком и
Банком в соответствии с настоящим Соглашением, обратить взыскание
на предметы залога, предоставленные Банком Национальному банку.
5.1.9. Национальный банк вправе в одностороннем порядке отказаться от выдачи кредита/транша и/или приостановить выдачу кредита/транша и/или потребовать исполнения Банком обязательств по настоящему
Соглашению и Кредитным договорам о выдаче кредита/транша, включая
погашение основного долга по кредитам/траншам, выплату начисленных процентов за фактическое время пользования кредитами/траншами и иных сумм, причитающихся Национальному банку в соответствии с
настоящим Соглашением и Кредитными договорами о выдаче кредита/
транша, в любом из следующих случаев:
1) в случае нецелевого использования кредита/транша Банком;
2) в случае не предоставления либо несвоевременного представления Банком запрашиваемых Национальным банком документов и
информации в соответствии с настоящим Соглашением и Кредитными
договорами о выдаче кредита/транша;
3) в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Банком
взятых на себя обязательств по настоящему Соглашению и Кредитными
договорами о выдаче кредита/транша;
4) в случае нарушения Банком графиков погашения задолженности
согласно Кредитным договорам о выдаче кредита/транша;
5) в случае нарушения Банком положений заключенных между
Банком и Национальным банком договоров о залоге имущества, предоставляемых Банком в обеспечение кредитной линии, открытой Банку
Национальным банком в соответствии с настоящим Соглашением;
6) в случае наличия у Национального банка информации, основанной
на официальных данных либо данных уполномоченных органов, о том,
что произошло существенное, по мнению Национального банка, ухудшение финансового положения Банка и/или в случае появления иных
обстоятельств, которые могут привести к неисполнению либо ненадлежащему исполнению Банком своих обязательств перед Национальным
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банком по настоящему Соглашению и Кредитным договорам о выдаче
кредита/транша;
7) в случае, если информация, предоставленная Банком
Национальному банку, в соответствии с настоящим Соглашением и
Кредитными договорами о выдаче кредита/транша, является недостоверной, в существенной степени неполной/искаженной, и/или заведомо
ложной.
5.1.10. О своих требованиях, указанных в подпункте 5.1.9 настоящего
пункта Национальный банк уведомляет Банк в письменной форме.
В случае прекращения Национальным банком выдачи кредита/транша по причинам, указанным в подпункте 5.1.9, Национальный банк имеет
право в одностороннем порядке закрыть (запретить право на) Банку свободный остаток лимита кредитования по кредитной линии, открытой в соответствии с настоящим Соглашением, и потребовать от Банка досрочного возврата основной суммы по кредитам/траншам и начисленных за
фактическое время пользования процентов по ним, о чем Национальный
банк уведомляет Банк в письменной форме. Банк обязан исполнить требования, содержащиеся в письменном уведомлении Национального
банка, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения
Банком соответствующего письменного уведомления Национального
банка, если в уведомлении не предусмотрены иные сроки.
В случае закрытия Национальным банком свободного остатка лимита
кредитования по кредитной линии в одностороннем порядке указанное
изменение вступает в силу с даты, указанной Национальным банком в
соответствующем письменном уведомлении Банку.
5.2. Права и обязанности Банка:
5.2.1. Банк вправе производить досрочное погашение основного долга и/или процентов по настоящему Соглашению и Кредитным договорам
о выдаче кредита/транша, с предварительным уведомлением об этом
Национального банка в срок не позднее трех рабочих дней до планируемого дня погашения.
5.2.2. Банк обязан использовать денежные средства, полученные
от Национального банка в соответствии с настоящим Соглашением и
Кредитными договорами о выдаче кредита/транша, строго по целевому
назначению, установленному в пункте 2.5. настоящего Соглашения и соответствующих пунктах Кредитных договоров о выдаче кредита/транша
о выдаче кредита/транша.
5.2.3. Банк обязан исполнять все требования Национального банка, выдвигаемые им в соответствии с настоящим Соглашением и
Кредитными договорами о выдаче кредита/транша, включая предоставление в срок, в требуемой форме и в полном объеме информации и документов, запрашиваемых Национальным банком в соответствии с настоящим Соглашением и Кредитными договорами о выдаче кредита/транша.
5.2.4. В течение всего срока действия настоящего Соглашения Банк
не вправе перезакладывать и обременять иным образом имущество и/
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или права требования, предоставленные для обеспечения исполнения
им своих обязательств перед Национальным банком в соответствии с
настоящим Соглашением.
5.2.5. Банк обязуется своевременно и в полном объеме погашать
основную сумму и начисленные проценты по полученным кредитам/
траншам согласно с графиками погашений, в соответствии с настоящим
Соглашением и Кредитными договорами о выдаче кредита/транша.
5.2.6. Банк обязуется своевременно и в полном объеме принимать
все необходимые меры по обеспечению сохранности и целостности заложенного имущества, предоставленного Банком для обеспечения исполнения им своих обязательств перед Национальным банком в соответствии с настоящим Соглашением и Кредитными договорами о выдаче
Кредита/Транша.
5.2.7. Банк обязуется незамедлительно извещать Национальный банк
обо всех обстоятельствах, способных негативно повлиять на исполнение
Банком своих обязательств перед Национальным банком по настоящему
Соглашению и Кредитным договорам о выдаче кредита/транша, включая
возврат основной суммы по выданным кредитам/траншам, выплату начисленных по ним процентов и иных сумм, в том числе незамедлительно
извещать Национальный банк о следующих обстоятельствах:
- о получении претензий и/или исковых заявлений, предъявленных
к Банку третьими лицами на сумму равную или превышающую 10 (десять) процентов от суммы лимита кредитования, указанного в пункте
2.1. настоящего Соглашения; о судебных разбирательствах, в которых
участвует Банк в качестве ответчика или соответчика о выплате денежных средств на сумму, равную или превышающую 10 (десять) процентов от суммы лимита кредитования, указанного в пункте 2.1. настоящего
Соглашения; о принудительных мерах и санкциях, примененных к Банку
со стороны уполномоченных государственных органов и обо всех других обстоятельствах, способных повлиять на исполнение Банком своих
обязательств перед Национальным банком по настоящему Соглашению;
- о наложении ареста на имущество Банка, в том числе имущество,
предоставленное Банком для обеспечения исполнения им своих обязательств перед Национальным банком в соответствии с договорами о залоге.
5.2.8. Банк обязуется погасить (возвратить) основную сумму и начисленные проценты по кредитам/траншам в полном объеме и в сроки, установленные настоящим Соглашением и Кредитными договорами
о выдаче кредита/транша, в том числе досрочно в случае направления
Национальным банком соответствующего письменного уведомления в
Банк в связи с возникновением обстоятельств, изложенных в подпункте
5.1.9 пункта 5.1. настоящего Соглашения, в сроки, установленные подпунктом 5.1.10 пункта 5.1. настоящего Соглашения.
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6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ БАНКОМ СВОИХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ
6.1. Обеспечением выполнения Банком взятых на себя обязательств
по возврату основной суммы кредитов/траншей, полученных Банком
по настоящему Соглашению и Кредитным договорам о выдаче кредита/транша, начисленных по ним процентов, других сборов/выплат, неустойки в виде штрафов, пени и других выплат Банка по настоящему
Соглашению и Кредитным договорам о выдаче кредита/транша являются, ________________, принадлежащие Банку на праве собственности
согласно договору о залоге. Конкретный перечень имущества, передаваемого Банком в залог Национальному банку, в обеспечение своих обязательств по настоящему Соглашению и Кредитным договорам о выдаче
кредита/транша, будет указываться в договорах о залоге, заключаемых
между Банком и Национальным банком.
6.2. Имущество Банка, являющееся предметом залога, может быть
заменено по соглашению Сторон на другое имущество Банка.
6.3. Договора о залоге должны содержать ссылку на настоящее
Соглашение как на основное обязательство.
6.4. Залог имущества, подлежащий регистрации в соответствии с
требованиями действующего законодательства Кыргызской Республики,
должен быть зарегистрирован Банком в уполномоченном органе в течение сроков, указанных в договоре о залоге.
6.5. В случае ненадлежащего исполнения либо неисполнения Банком
своих обязательств по настоящему Соглашению и Кредитным договорам
о выдаче кредита/транша, а также в иных случаях, предусмотренных
настоящим Соглашением и Кредитными договорами о выдаче кредита/
транша, Банк предоставляет право Национальному банку незамедлительно, начиная со следующего дня ненадлежащего исполнения либо
неисполнения Банком своих обязательств перед Национальным банком,
списывать в безакцептном (бесспорном) порядке с корреспондентского
счета Банка в Национальном банке денежные средства в суммах, необходимых для погашения задолженности Банка по настоящему Соглашению
и Кредитным договорам о выдаче кредита/транша, включая основные
суммы полученных кредитов/траншей, начисленные по ним процентов и
штрафные санкции (неустойки) и других выплат.
Предоставленное Банком право о списании в безакцептном (бесспорном) порядке с корреспондентского счета Банка в Национальном банке
денежных средств в суммах, необходимых для погашения задолженности Банка по настоящему Соглашению, является дополнительным обеспечением Банка по кредитам/траншам, полученным им у Национального
банка.
Национальный банк вправе использовать данное право для удовлетворения своих требований по настоящему Соглашению и Кредитным
договорам о выдаче кредита/транша в полном объеме, независимо от
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наличия залога, предоставленного Банком Национальному банку в обеспечение по настоящему Соглашению.
6.6. Национальный банк вправе удовлетворить свои требования в
полном объеме за счет заложенного Банком имущества путем внесудебного обращения взыскания на заложенное Банком имущество и внесудебной реализации предмета залога в соответствии с условиями и требованиями, предусмотренными соответствующими договорами о залоге
и законодательством Кыргызской Республики.
В случае недостаточности суммы, вырученной от реализации заложенного Банком имущества, для полного удовлетворения своих требований к Банку Национальный банк вправе получить недостающую сумму из
любого другого имущества Банка.
6.7. Банк/залогодатель не вправе каким-либо образом и в какой-либо форме противодействовать Национальному банку при принятии последним мер по обращению взыскания на предмет залога, а также по
проведению мер по безакцепному (бесспорному) списанию средств
Банка с корреспондентского счета Банка в Национальном банке. В случае какого-либо противодействия Банка/залогодателя при принятии
Национальным банком необходимых мер по обращению взыскания
на предмет залога, а также по проведению мер по безакцепному (бесспорному) списанию средств Банка с корреспондентского счета Банка
в Национальном банке, Национальный банк вправе удовлетворить свои
требования в полном объеме в судебном порядке в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. В этом случае все соответствующие расходы Национального банка, в том числе и судебные, несет Банк/
залогодатель.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Национальный банк несет ответственность за свои обязательства по выдаче кредита, в соответствии с настоящим Соглашением и
Кредитными договорами о выдаче кредита/транша.
7.2. В случае несвоевременного перечисления суммы выдаваемого кредита/транша на корреспондентский счет Банка в Национальном
банке в сроки, предусмотренные пунктом 3.6. настоящего Соглашения,
Национальный банк выплачивает Банку единовременный штраф в размере ___% от суммы выдаваемого кредита/транша.
7.3. В случае нецелевого использования Банком полученных кредитных средств Национального банка в соответствии с настоящим
Соглашением и Кредитными договорами о выдаче кредита/транша Банк
выплачивает Национальному банку неустойку в виде единовременного
штрафа в размере ___% от суммы полученного кредита/транша в соответствии с Кредитными договорами о выдаче кредита/транша. При
этом Банк обязан возвратить всю сумму кредита/транша в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня соответствующего письменного уведомления
Национальным банком Банка об этом с уплатой неустойки.
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7.4. В случае несвоевременного и/или неполного перечисления
Банком платежей в погашение основной суммы кредита/транша, начисленных по нему процентов и иных платежей, вытекающих из настоящего
Соглашения и Кредитных договоров о выдаче кредита/транша, Банк выплачивает неустойку в виде пени в размере ___% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, начиная с даты возникновения просроченной задолженности и до её полного погашения.
7.5. Проценты на просроченную задолженность будут начисляться на
основании фактического количества дней.
7.6. В случае если Банк предоставляет с нарушением установленных
сроков или форм предоставления, либо предоставляет не в полном объеме, искаженно или недостоверно отчеты по целевому использованию
кредита и информацию по залоговому обеспечению, предусмотренные
настоящим Соглашением и договорами о залоге, заключенными между
Банком и Национальным банком, а также иную информацию и документы, запрашиваемые Национальным банком в соответствии с настоящим
Соглашением и Кредитными договорами о выдаче кредита/транша, Банк
выплачивает Национальному банку штраф в размере ___% от суммы лимита кредитования, указанного в пункте 2.1. настоящего Соглашения, за
каждый случай такого ненадлежащего предоставления отчетов/информации.
7.7.Выплата штрафов и пени не освобождает Банк от исполнения
своих обязательств по настоящему Соглашению.
7.8. Пролонгация сроков настоящего Соглашения, включая сроки возврата полученных Банком денежных средств от Национального банка,
в том числе в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, возможны только на основании решения Правления Национального банка.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ, ГАРАНТИИ
8.1. Банк, подписывая настоящее Соглашение, подтверждает и гарантирует, что:
а) являясь юридическим лицом по законодательству Кыргызской
Республики, он обладает правом от своего имени заключать настоящее
Соглашение и Кредитные договора о выдаче кредита/транша;
б) содержание настоящего Соглашения и Кредитных договоров о
выдаче кредита/транша, и соответствующее исполнение их условий, не
станут причиной нарушения действующего законодательства и любого
нормативного правового акта Кыргызской Республики, решений суда,
имеющих отношение к Банку, и устава Банка;
в) Банк в полной мере ознакомлен с требованиями Временного положения «О кредите для поддержания ликвидности», утвержденного постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от
___________ года № ___.
8.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажорных обстоятельств), вызванных прямо или косвенно про135
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явлением обстоятельств чрезвычайного характера, включая землетрясения и иные природные стихии, действия и решения государственных
органов, вступления в силу международных договоров, принятие нормативных правовых актов Кыргызской Республики, военные действия и
массовые беспорядки, находящихся вне возможности контроля Сторон
настоящего Соглашения и препятствующих исполнению ими своих обязательств по настоящему Соглашению и Кредитным договорам о выдаче кредита/транша, сроки исполнения этих обязательств соразмерно
отодвигаются на время действия указанных форс-мажорных обстоятельств, при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 7.8 настоящего Соглашения, но лишь в той мере, в какой они значительно влияют
на исполнение в срок всего настоящего Соглашения и Кредитных договоров о выдаче кредита/транша или той их части, которая подлежала исполнению после наступления указанных форс-мажорных обстоятельств.
8.3. Обе Стороны настоящего Соглашения должны незамедлительно, в течение 2 (двух) рабочих дней, известить устно и в письменной
форме друг друга о начале и окончании форс-мажорных обстоятельств,
препятствующих исполнению ими своих обязательств по настоящему
Соглашению и Кредитным договорам о выдаче кредита/транша.
8.4. Неисполнение одной из сторон своих обязательств по настоящему Соглашению и Кредитным договорам о выдаче кредита/транша не
рассматривается как нарушение настоящего Соглашения и Кредитных
договоров о выдаче кредита/транша, если это является следствием
форс-мажорных обстоятельств, при условии того, что Сторона, подвергшаяся форс-мажорным обстоятельствам, своевременно предприняла
все необходимые меры для устранения таких последствий.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И
ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
9.1. Споры между Сторонами, возникающие в процессе исполнения
настоящего Соглашения, подлежат урегулированию путем переговоров
Сторон между собой в целях выработки взаимоприемлемого решения.
9.2. В случае невозможности достижения согласия путем переговоров Сторон споры между Сторонами подлежат урегулированию в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все отношения между Национальным банком и Банком носят
конфиденциальный характер и Стороны не вправе раскрывать третьим
лицам информацию, полученную друг от друга в период действия настоящего Соглашения, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Кыргызской Республики и настоящим Соглашением, либо
когда имеется соответствующее согласие другой Стороны.
10.2. Конфиденциальная информация не включает в себя сведения,
являющиеся общедоступными, а также сведения, содержащиеся в офи136
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циально опубликованных сообщениях и отчетах, рекламных сообщениях
и т.п. материалах.
10.3. Банк предоставляет право Национальному банку раскрывать информацию по настоящему Соглашению третьим лицам в случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения Банком своих обязательств
перед Национальным банком по настоящему Соглашению и Кредитным
договорам о выдаче кредита/транша.
10.4. Положения о конфиденциальности, предусмотренные настоящей статьей, не распространяются в случае уступке прав, включая право
требования, и обязанностей по настоящему Соглашению и Кредитным
договорам о выдаче кредита/транша в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
10.5. В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения по взаимному соглашению Сторон путем заключения дополнительных соглашений либо обмена письмами или иным образом, которые
будут являться неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
10.6. Настоящее Соглашение не может быть изменено, дополнено
или расторгнуто в одностороннем порядке, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Соглашением.
10.7. Все условия и положения настоящего Соглашения являются
обязательными для исполнения Сторонами.
10.8. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга о предстоящем изменении своих банковских реквизитов не менее чем за 5 (пять)
календарных дней до даты изменений. Риск ненадлежащего исполнения
настоящего Соглашения, возникший в связи с несвоевременным уведомлением об изменении своих банковских реквизитов, несет та Сторона,
которая не известила или несвоевременно известила другую Сторону об
изменении своих банковских реквизитов.
10.9. В случае реорганизации или ликвидации Сторон все права и
обязанности Сторон по настоящему Соглашению переходят на правопреемников Сторон.
10.10. Кредитные договора о выдаче кредита/транша, заключенные
на основе настоящего Соглашения, являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения и на них распространяются все положения настоящего Соглашения.
10.11. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Банком
всех своих обязательств перед Национальным банком по настоящему
Соглашению и Кредитным договорам о выдаче кредита/транша в сроки,
предусмотренные в них.
10.12. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, два экземпляра –для уполномоченных органов, осуществляющих регистрацию залога.
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11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Национальный банк
Кыргызской Республики

ОАО/ЗАО
«Коммерческий банк»

г.Бишкек, ул.Уметалиева, 101.

г.Бишкек, ул.____________
Корсчет в НБКР №_______
БИК НБКР №_____
ИНН №_____________
ОКПО №___________
Код ГНИ: _____

Должность__________________

Должность_________________

(подпись) ______________М.П.

(подпись) _________________М.П.
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Приложение 2
КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № ______
к Соглашению об открытии кредитной линии № _____________
г Бишкек 				

от ________________ г.

Национальный банк Кыргызской Республики, именуемый в дальнейшем «Национальный банк», в лице _______________, действующего на
основании Закона «О Национальном банке Кыргызской Республики» и
постановления Правления Национального банка от _______________, с
одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Банк»,
в лице __________________, действующего на основании ____________,
с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Кредитный договор о выдаче кредита/транша (далее –
Кредитный договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА
О ВЫДАЧЕ КРЕДИТА/ТРАНША
1.1. Национальный банк, на основании Соглашения об открытии кредитной линии от ___________________ (далее – Соглашение) и настоящего Кредитного договора предоставляет Банку кредит/транш в сумме_________ (сумма прописью) сомов на условиях предусмотренных
настоящим Кредитным договором и Соглашением об открытии кредитной линии.
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА/ТРАНША
2.1. Кредит/транш предоставляется сроком на ___ месяца с _________
по __________ года.
2.2. Датой предоставления кредита/транша является день перечисления денежных средств по кредиту/траншу на корреспондентский счет
Банка в Национальном банке Кыргызской Республики.
2.3. Национальный банк перечисляет денежные средства по кредиту/
траншу в течение в течение 2 (двух)рабочих днейc момента предоставления Банком в Национальный банк подтверждения соответствующего
уполномоченного органа о регистрации договоров о залоге по кредиту/
траншу, запрашиваемому Банком у Национального банка в соответствии
с настоящим Кредитным договором.
2.4. Кредитные средства, выдаваемые Национальным банком Банку
в рамках настоящего Кредитного договора, имеют целевое назначение и
должны быть использованы Банком на цели, предусмотренные пунктом
2.5. Соглашения об открытии кредитной линии и в соответствии с усло139
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виями, предусмотренными в пункте 2.6. Соглашения об открытии кредитной линии.
В случае, если Банком не будут соблюдаться условия, предусмотренные в абзаце первом настоящего пункта, к Банку будут применяться
меры, предусмотренные Соглашением об открытии кредитной линии.
3. УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕДИТОМ/ТРАНШЕМ
За пользование кредитом/траншем Банк уплачивает Национальному
банку фиксированную процентную ставку в размере_____ процентов
годовых, в течение всего срока, указанного в пункте 2.1. настоящего
Кредитного договора.
3.1. Начисление и выплата процентов за пользование кредитом/траншем производится Банком на ежемесячной основе. Начисление процентов будет осуществляться в соответствии с Соглашением об открытии
кредитной линии.
3.2. Погашение всей основной суммы по кредиту/траншу производится Банком единовременно по истечению срока указанного в пункте 2.1.
настоящего Кредитного договора.
3.3. Погашение всей основной суммы и всех процентов по кредиту/
траншу производится Банком согласно графику погашения задолженности (Приложение к настоящему Кредитному договору), который является
неотъемлемой частью настоящего Кредитного договора.
3.4. Окончательный расчет по основной сумме кредита/транша и начисленным процентам производится __________ года.
3.5. В случае если дата погашения основной суммы кредита/транша
и/или уплаты начисленных процентов по нему и/или других платежей
(штрафы, пеня и др.) приходится на праздничный, нерабочий или выходной день, то погашение основной суммы кредита/транша и/или начисленных процентов по нему и/или других платежей (штрафы, пеня и др.)
осуществляется в ближайший рабочий день, следующий за соответствующим праздничным, нерабочим или выходным днем.
3.6. Проценты и другие выплаты по кредиту/траншу будут начисляться на базе 360 дней в году и расчетного фактического количества дней
в месяце.
Выплаты по погашению основной суммы по кредиту/траншу и начисленных процентов по нему и других платежей (штрафы, пеня и др.) Банк
перечисляет на соответствующий счет в Национальном банке (суммы по
основному долгу на счет №_____________, суммы по процентным платежам на счет №__________________).
4. ЗАЛОГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1. Залоговым обеспечением выполнения Банком взятых на себя
обязательств по возврату основной суммы долга по кредиту/траншу, полученному Банком по настоящему Кредитному договору, начисленных по
нему процентов, других сборов/выплат, неустойки в виде штрафов, пени и
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других выплат Банка по настоящему Кредитному договору и Соглашению
об открытии кредитной линии являются _________________. Конкретный
перечень имущества, передаваемого Банком в залог Национальному
банку в обеспечение своих обязательств по настоящему Кредитному договору и Соглашению об открытии кредитной линии будет указываться в
договорах о залоге, заключаемых между Банком и Национальным банком.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Другие условия, не предусмотренные настоящим Кредитным договором, права, обязанности и ответственность Сторон, регулируются
Соглашением об открытии кредитной линии.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Кредитному договору
вносятся путем заключения в письменной форме дополнительного соглашения, которое является его неотъемлемой частью.
5.3. Настоящий Кредитный договор, включая Приложение к нему, является неотъемлемой частью Соглашения об открытии кредитной линии,
заключенного между Национальным банком и Банком, и составлен на
русском языке в 3 (трех) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, 2 (два) экземпляра –по одному для каждой из Сторон,
1 (один) экземпляр – для представления в соответствующие уполномоченные органы, осуществляющие регистрацию залога.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Национальный банк
Кыргызской Республики

ОАО/ЗАО
«Коммерческий банк»

г.Бишкек, ул. Уметалиева, 101.

Должность__________________
(подпись)______________М.П.		
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г. Бишкек, ул.____________.
Корсчет в НБКР №_______
БИК НБКР №_____
ИНН №_____________
ОКПО №___________
Код ГНИ: _____
Должность_________________
(подпись)_________________М.П.
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«Приложение
к Кредитному договору № ___
от «__»_________г.
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА
Сумма кредита: _______________сом
Процентная ставка (годовых):_____%
Погашение процентов: ежемесячно
Расчетный год: 360 дней
Срок кредита:_____дней
Дата выдачи кредита: «__»______20__г.
Дата погашения кредита: «__»______20__г.

Месяцы

Даты
погашения

Погашение
процентов*

Погашение
основной
суммы

Всего к
погашению

Итого
* при расчете процентов используется фактическое количество дней использования кредита

Национальный банк
Кыргызской Республики

ОАО/ЗАО
«Коммерческий банк»

Должность__________________

Должность_________________

(подпись)______________М.П.

(подпись)________________М.П.».
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Приложение 3
ДОГОВОР О ЗАЛОГЕ
(Государственных ценных бумаг)
к Кредитному договору о предоставлении кредита/транша
№ ______ от ___._______ г.
г. Бишкек			

№ _________

___._______ г.

Национальный банк Кыргызской Республики, именуемый в дальнейшем «Национальный банк» или «Залогодержатель», в лице
_______, действующего на основании Закона Кыргызской Республики
«О Национальном банке Кыргызской Республики» и постановления
Правления Национального банка от _________, с одной стороны, и
_____________, именуемое в дальнейшем «Банк» или «Залогодатель»,
в лице _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор залога (далее – Договор) к Кредитному договору № ______
от ___ ___________ года о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Залогодержатель предоставил Залогодателю кредит в размере ___________ (сумма прописью) сомов согласно Кредитному договору о выдаче кредита/транша № __________ от __________ года
(далее – Кредитный договор), в рамках открытой кредитной линии по
Соглашению об открытии кредитной линии № ___________года (далее
– Соглашениеоб открытии кредитной линии). Окончательный срок погашения кредита/транша и начисленных процентов по нему, наступает
___________ года.
1.2. В обеспечение выполнения обязательств Залогодателя по
Кредитному договору, Залогодатель передает Залогодержателю в залог
нижеперечисленные государственные ценные бумаги (далее – ГЦБ) на
общую номинальную стоимость в размере ______________(сумма прописью) сомов,следующих выпусков и в следующих объемах:
№№
п/п

Регистрационный
номер

Дата выпу- Дата погаска ГЦБ
шения ГЦБ

Итого:
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Количество
ГЦБ (штук)

Номинальная
стоимость
ГЦБ (сом)
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1.3. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения обязательств Залогодателя по Кредитному договору и Соглашению об открытии кредитной линии в течение срока его действия.
1.4. Залогодатель отвечает перед Залогодержателем заложенным
имуществом, указанным в пункте 1.2. настоящего Договора, в полном
объеме своих обязательств по Кредитному договору и Соглашению об
открытии кредитной линии, включая основную сумму кредита, начисленных процентов по нему, штрафных санкций и пени; возмещение издержек и иных расходов (включая судебные издержки), вызванных обращением взыскания на предметы залога, вследствие неисполнения,
просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения основного
обязательства согласно Кредитному договору и Соглашению об открытии кредитной линии.
1.5. Право собственности на заложенные ГЦБ переходит к
Залогодержателю в случае полного или частичного неисполнения
Залогодателем своих обязательств перед Залогодержателем в порядке,
установленном настоящим Договором и действующим законодательством Кыргызской Республики.
1.6. Залогодатель гарантирует, что предоставляемые в залог ГЦБ,
указанные в пункте 1.2. настоящего Договора, не находятся в другом залоге, в споре и под запрещением не состоят, не являются и не будут
являться предметом обеспечения других обязательств Залогодателя.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Залогодатель обязан:
2.1.1. Не передавать безвозмездно, не закладывать, не менять ГЦБ
(за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором), а
также не распоряжаться заложенными ГЦБ каким бы то ни было иным
образом, без письменного согласия Залогодержателя.
2.1.2. Извещать Залогодержателя об изменении своего местонахождения и других изменениях в деятельности Залогодателя, способных повлиять на исполнение Залогодателем своих обязательств перед
Залогодержателем по настоящему Договору, Кредитному договору и
Соглашению об открытии кредитной линии, до дня наступления/начала
действия данных изменений.
2.1.3. Залогодатель гарантирует и дает свое полное согласие на безотлагательное (бесспорное), внесудебное обращение взыскания на ГЦБ,
в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством Кыргызской Республики, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств по Кредитному
договору, Соглашению об открытии кредитной линии и по настоящему
Договору.
2.1.4. Своевременно и надлежащим образом провести все меропри144
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ятия, предусмотренные действующим законодательством Кыргызской
Республики, необходимые для осуществления регистрации и вступления
в силу настоящего Договора.
2.1.5. Обеспечить, с предварительным письменным уведомлением
Залогодержателя, замену ГЦБ, по которым срок погашения наступает до
окончания срока действия Кредитного договора на другие равноценные
ГЦБ (ГКВ и/или ГКО) с более поздней датой погашения. При этом замену
ГЦБ необходимо осуществить за 30 (тридцать) календарных дней до наступления даты погашения ГЦБ соответствующей эмиссии/соответствующих эмиссий.
2.2. Залогодатель имеет право получать купонные выплаты (в случае
наличия) по заложенным ГЦБ.
2.3. Последующий залог ГЦБ, являющийся предметом залога по настоящему Договору, не допускается.
2.4. Залогодержатель имеет право:
2.4.1. Потребовать от Залогодателя досрочного исполнения обязательств, оговоренных в настоящем Договоре, а если его требование не
будет удовлетворено –обратить взыскание на ГЦБ в следующих случаях:
1) при нарушении со стороны Залогодателя требований и положений
Кредитного договора и Соглашения об открытии кредитной линии;
2) при нарушении Залогодателем правил о последующем залоге, обязанностей по предупреждению Залогодержателя о правах третьих лиц
на ГЦБ;
3) при неисполнении Залогодателем других требований и положений, предусмотренных настоящим Договором или законодательством
Кыргызской Республики.
2.4.2. В случае, если Залогодатель или третья сторона препятствуют передаче ГЦБ во владение Залогодержателя, предпринять законные
действия, необходимые для получения имущества от Залогодателя или
третьей стороной.
2.4.3. Передать свои права по настоящему Договору третьему лицу.
2.4.4. Обращение взыскания на ГЦБ производится во внесудебном
порядке в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и
условиями настоящего Договора.
2.5. Залогодержатель обязуется возвратить Залогодателю разницу
от суммы, превышающей размер обеспеченного залогом требования
Залогодержателя. Требования Залогодержателя, которые удовлетворяются из стоимости ГЦБ, включают в себя: возврат основной суммы кредита, выплату процентов за пользование кредитом, возмещение возможных убытков и неустойки (штрафов, пеню) вследствие неисполнения,
просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения основного
обязательства согласно Кредитному договору и Соглашению об откры145
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тии кредитной линии; возмещение издержек и иных расходов (включая
судебные издержки), вызванных обращением взыскания.
3. УСЛОВИЯ ЗАЛОГА
3.1. Стороны согласились с тем, что заложенные в соответствии с
настоящим Договором ГЦБ будут находиться на залоговом субсчете
депо-счета Залогодателя в Головном депозитарии ГЦБ Национального
банка.
После подписания настоящего Договора Залогодатель обязуется направить поручение в Головной депозитарий ГЦБ Национального банка о
перечислении заложенных в соответствии с настоящим Договором ГЦБ
на залоговый субсчет депо-счета Залогодателя в Головном депозитарии
ГЦБ Национального банка.
3.2. По взаимному согласию Сторон заложенные в соответствии с
настоящим Договором ГЦБ могут быть заменены на другие ГЦБ, эмитентом которых выступает Правительство Кыргызской Республики, либо
на другие равноценные залоги, указанные в постановлении Правлении
Национального банка_____________, принадлежащие Залогодателю, с
оформлением по согласованию Сторон новых договоров о залоге между Залогодержателем и Залогодателем, с их регистрацией в соответствующих государственных органах и оплатой регистрационного сбора.
Расходы на регистрацию при этом несет Залогодатель.
3.3. В случае неисполнения Залогодателем требований, предусмотренных в пункте 2.1.5. и других пунктах настоящего Договора, при
наступлении сроков погашения ГЦБ, заложенных в соответствии с настоящим Договором и находящихся на залоговом субсчете депо-счета Залогодателя в Головном депозитарии ГЦБ Национального банка,
Стороны уполномочили Головной депозитарий ГЦБ Национального банка перечислить сумму номинальной стоимости указанных ГЦБ со счета
Центрального казначейства при Министерстве финансов Кыргызской
Республики на счет Залогодержателя.
3.4. При неисполнении обеспеченного залогом обязательства согласно Кредитному договору и Соглашению об открытии кредитной линии
Залогодержатель вправе осуществить перевод ГЦБ, заложенных в соответствии с настоящим Договором, с залогового субсчета депо-счета
Залогодателя в Головном депозитарии ГЦБ Национального банка на счет
Залогодержателя.
3.5. Стороны согласились, что сборы за регистрацию настоящего
Договора в Головном депозитарии ГЦБ Национального банка оплачивает Залогодатель.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза146
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тельств по настоящему Договору Стороны возмещают друг другу все
причиненные убытки в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики.
4.2. Возмещение убытков и выплата пени не освобождает виновную
сторону от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, Кредитным договором и Соглашением об открытии кредитной линии.
4.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения
Залогодателем обязательств, предусмотренных пунктом 2.1.5. настоящего Договора, Залогодатель уплачивает Залогодержателю пеню в размере ___%от номинальной стоимости ГЦБ, подлежащих замене, за каждый день просрочки (неисполнение своих обязательств).
5. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ПРЕДМЕТЫ ЗАЛОГА
5.1. В случае возникновения необходимости обращения взыскания на
ГЦБ в соответствии с положениями настоящего Договора Стороны пришли к соглашению о том, что обращение взыскания на ГЦБ будет осуществляться безотлагательно, во внесудебном порядке, в соответствии
с условиями настоящего Договора, Соглашения об открытии кредитной
линии и действующим законодательством Кыргызской Республики.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его регистрации в
установленном порядке и действует до полного погашения Залогодателем
своих обязательств перед Залогодержателем, в том числе по возврату
суммы основного долга по кредиту, начисленных по нему процентов,
уплаты штрафа/пени и возмещения других убытков/расходов, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Залогодателем
своих обязательств по Кредитному договору, Соглашению об открытии
кредитной линии и настоящему Договору.
6.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены и дополнены
только по взаимному соглашению Сторон.
6.3. Затраты по оформлению и регистрации настоящего Договора осуществляются за счет Залогодателя. Регистрация настоящего Договора
осуществляется Залогодателем.
6.4. Настоящий Договор подлежит регистрации в Головном депозитарии ГЦБ в Национальном банке.
6.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента регистрации в соответствующих уполномоченных органах в соответствии с пунктом 6.4.
настоящего Договора.
6.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах,
по одному для каждой из Сторон, 1 (один) экземпляр – для представления в соответствующие уполномоченные органы для регистрации.
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7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:

ОАО/ЗАО «Коммерческий банк»

Национальный банк
Кыргызской Республики
г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101.

г. Бишкек, ул.____________.
Корсчет в НБКР №_______
БИК НБКР №_____
ИНН №_____________
ОКПО №___________
Код ГНИ: _____
Должность_________________
(подпись)_________________М.П.

Должность__________________
(подпись)______________М.П.

Зарегистрировано
Республики

в

Национальном

«_____» _______ 20__ года		

банке

Кыргызской

№ _______________________

_____________________/_______________________________________
(подпись) (должность, Ф.И.О.)
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Приложение 4
ДОГОВОР О ЗАЛОГЕ №______
(Недвижимого имущества)
к Кредитному договору о выдаче кредита/транша
№___________ от ________ года
г. Бишкек			

«___» __________ года

Национальный банк Кыргызской Республики, именуемый в дальнейшем «Национальный банк» или «Залогодержатель», в лице
____________, действующего на основании Закона Кыргызской
Республики «О Национальном банк Кыргызской Республики» и постановления Правления Национального банка __________ от ____________
года № _________, с одной стороны, и______________, именуемое в
дальнейшем «Банк» или «Залогодатель», в лице ____________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор залога (далее –
Договор) к Кредитному договору № ___________от __________ года о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Залогодержатель предоставил Залогодателю кредит в размере
___________ (сумма прописью) сомов. Окончательный срок погашения
кредита/транша и начисленных процентов по нему, согласно Кредитному
договору о выдаче кредита/транша № ________ от ____________ года
(далее – Кредитный договор), в рамках открытой кредитной линии по
Соглашению об открытии кредитной линии № ___________ от _________
года (далее – Соглашение об открытии кредитной линии) наступает
___________ года.
1.2. В обеспечение обязательств Залогодателя по Кредитному договору, включая:
- основную сумму полученного кредита/транша по кредитной линии, начисленных процентов по нему, возмещение убытков и неустойки
(штрафных санкций и пени) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения основного обязательства
согласно Кредитному договору о выдаче кредита/транша и Соглашению
об открытии кредитной линии;
- возмещение затрат Залогодержателя, связанных с содержанием и/
или охраной предметов залога;
- возмещение издержек и иных расходов (включая судебные издержки), вызванных обращением взыскания на предмет залога;
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- возмещение расходов по реализации;
Залогодателем предоставляется в залог следующее недвижимое
имущество:
- _________________________________________________________
Залог распространяется на все здание, указанное в настоящем пункте.
1.3. Недвижимое имущество, указанное в пункте 1.2. настоящего
Договора, предоставляется в залог Залогодателем, как единый комплекс
по единой цене и далее будет упоминаться в настоящем Договоре как
Предмет залога.
1.4. Указанный в пункте 1.2. настоящего Договора Предмет залога
принадлежит Залогодателю на праве собственности, что подтверждается следующими документами:
_________________________________________________________.
1.5. Согласованная Сторонами Залоговая стоимость Предмета залога на момент подписания настоящего Договора с учетом дисконта в размере _________ от балансовой стоимости составляет ______________
(сумма прописью) сомов.
1.6. На Предмет залога, указанный в пункте 1.2. настоящего Договора,
Залогодатель имеет права владения и пользования, но не имеет права
распоряжения без согласия Залогодержателя.
Предмет залога остается во владении и пользовании Залогодателя,
без права распоряжения.
1.7. Залогодатель гарантирует, что имущество, передаваемое в залог
по настоящему Договору, не продано, не находится в других залогах, в
споре и под запрещением не состоит, не является и не будет являться
предметами обеспечения других обязательств Залогодателя и свободно
от притязаний третьих лиц, о чем Залогодатель предоставляет соответствующие подтверждающие документы.
1.8. Залогодатель обязан застраховать Предмет залога в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора в
одной их страховых организаций.
1.9. Настоящий Договор будет являться обеспечением при пролонгации, реструктуризации кредита, указанного в пункте 1.1. настоящего
Договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Залогодержатель имеет право:
2.1.1. Проверять по документам и фактически наличие, размер, состояние и условия сохранения Предмета залога.
2.1.2. Требовать от Залогодателя прекращения любого посягательства на Предмет залога, угрожающего им гибелью, порчей или снижающего их стоимость.
2.1.3. Требовать от Залогодателя принятия мер по охране Предмета
залога.
150

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 10, 2015

2.1.4. Требовать от Залогодателя восстановления или замены
Предмета залога либо предоставления дополнительного обеспечения в
случае его порчи или утраты, либо снижения его рыночной стоимости.
2.1.5. Требовать от Залогодателя досрочного исполнения обеспеченных настоящим Предметом залога обязательств, если Предмет залога
утрачен, испорчен/поврежден, а также в случае если стороны не пришли
к согласию о восстановлении или замене Предмета залога либо дополнительном обеспечении.
2.1.6. Потребовать от Залогодателя дополнительное обеспечение либо замену Предмета залога при снижении рыночной стоимости
Предмета залога. При этом, Залогодержатель вправе потребовать от
Залогодателя провести независимую оценку Предмета залога за счет
Залогодателя.
2.1.7. Потребовать от Залогодателя досрочного исполнения обязательств, оговоренных в пункте 1.1. настоящего Договора, а если его требование не будет удовлетворено, то обратить взыскание на предметы
залога в следующих случаях:
1) до наступления срока исполнения обеспеченного залогом обязательства: в случае нарушений Залогодателем условия Соглашения об
открытии кредитной линии и заключенного на его основе Кредитного договора о выдаче кредита/транша;
2) по истечении срока исполнения обеспеченного залогом обязательства: в случае если Залогодатель не оплатил задолженность по
Соглашению об открытии кредитной линии и заключенного на его основе
Кредитного договора о выдаче кредита/транша;
3) нарушения Залогодателем правил сохранности, замены или восстановления Предмета залога;
4) утраты, гибели, порчи Предмета залога по обстоятельствам, за которые Залогодатель не отвечает, а также снижения рыночной стоимости
Предмета залога, если Залогодатель не заменил или не восстановил
Предмет залога, либо не предоставил дополнительное обеспечение в
соответствии с пунктом 2.4.5. настоящего Договора;
5) нарушения Залогодателем правил о последующем залоге, обязанностей по содержанию и сохранности Предмета залога, обязанностей
по предупреждению Залогодержателя о правах третьих лиц на Предмет
залога;
6) неисполнения Залогодателем пункта 1.8. настоящего Договора и в
других случаях, предусмотренных настоящим Договором или законодательством Кыргызской Республики.
2.1.8. В случае, когда суммы, вырученной от продажи Предмета
залога, недостаточно для полного удовлетворения требований
Залогодержателя, получить недостающую сумму из другого имущества
Залогодателя, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
2.1.9. В случае, если Залогодатель или третья сторона препятству151
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ют передаче Предмета залога во владение Залогодержателя, предпринять законные действия, необходимые для получения имущества от
Залогодателя или третьей стороны.
2.1.10. Передать свои права по настоящему Договору третьему лицу.
2.2. Залогодержатель обязуется:
2.2.1. Возвратить Залогодателю разницу от суммы, вырученной при
реализации Предмета залога, превышающую размер обеспеченного залогом требования Залогодержателя. Требования Залогодержателя, которые удовлетворяются из стоимости Предмета залога, включают в себя:
возврат основной суммы задолженности по кредиту/траншу, выданному
Залогодателю на основе Соглашения об открытии кредитной линии и заключенного на его основе Кредитного договора о выдаче кредита/транша, выплату начисленных процентов за пользование кредитом/траншем,
возможных убытков и неустойки (штрафов, пени) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения основного обязательства согласно Соглашению о предоставлении кредита
и заключенного на его основе Кредитного договора о выдаче кредита/
транша; возмещение затрат Залогодержателя, связанных с содержанием и/или охраной Предмет залога, возмещение издержек и иных расходов (включая судебные издержки), вызванных обращением взыскания и
реализацией Предмета залога.
2.3. Залогодатель имеет право по соглашению с Залогодержателем,
владеть и пользоваться Предметом залога в соответствии с его характером и назначением.
2.4. Залогодатель обязуется:
2.4.1. Не сдавать в аренду, не передавать безвозмездно, не закладывать, не обременять, не менять Предмет залога, а также не распоряжаться Предметом залога каким бы то ни было иным образом.
2.4.2. Обеспечивать надлежащие условия для содержания Предмета
залога, гарантировать и поддерживать его сохранность и техническое
состояние, в том числе нести расходы по их содержанию (проводить текущий и капитальный ремонты).
2.4.3. Допускать представителей Залогодержателя к месту нахождения Предмета залога с целью осуществления мониторинга за их наличием, состоянием и условий их содержания.
2.4.4. Немедленно письменно уведомлять Залогодержателя о возникновении угрозы утраты или повреждения Предмета залога.
2.4.5. Обеспечивать с письменного согласия Залогодержателя восстановление или равноценную замену Предмета залога в случае его утраты, гибели или порчи. При этом Залогодатель обязан в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня наступления утраты, гибели или порчи Предмета
залога предложить Залогодержателю равноценную замену Предмета залога. При получении от Залогодержателя согласия на замену Предмета
залога на предлагаемое Залогодателем обеспечение в течение 10 (десяти) рабочих дней произвести замену Предмета залога согласованным
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с Залогодержателем обеспечением. В случае снижения рыночной стоимости Предмета залога по требованию Залогодержателя, в течение 10
(десяти) рабочих дней предоставить дополнительное обеспечение.
2.4.6. Извещать Залогодержателя об изменении своего места нахождения и других изменениях со дня данных изменений.
2.4.7. Передавать Залогодержателю правоустанавливающие документы на Предмет залога, указанные в пункте 1.4. настоящего Договора,
а также технические паспорта на Предмет залога с момента подписания
настоящего Договора. Указанные правоустанавливающие документы на
Предмет залога будут храниться у Залогодержателя до полного исполнения Залогодателем своих обязательств по Соглашению об открытии
кредитной линии и заключенного на его основе Кредитного договора о
выдаче кредита/транша, и прекращения действия настоящего Договора.
2.5. Обращение взыскания на Предмет залога производится во внесудебном порядке в соответствии с Соглашением об удовлетворении
требований Залогодержателя во внесудебном порядке, заключенным
одновременно с настоящим Договором и являющегося его неотъемлемой частью.
2.6. Залогодатель гарантирует и дает свое полное согласие на внесудебный порядок обращения взыскания на Предмет залога и внесудебную реализацию Предмета залога независимо от его характеристик и состава в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых
на себя обязательств по Соглашению об открытии кредитной линии, заключенного на его основе Кредитного договора о выдаче кредита/транша
и по настоящему Договору.
2.7. Залогодатель обязуется заключить нотариально удостоверенное
Соглашение с Залогодержателем о внесудебном обращении взыскания
на Предмет залога, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны возмещают друг другу все
причиненные убытки в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики.
3.2. В случае неисполнения Залогодателем обязательств, предусмотренных подпунктом 2.4.5 пункта 2.4. настоящего Договора, Залогодатель
уплачивает Залогодержателю пеню в размере ___%от стоимости
Предмета залога согласно пункту 1.5. настоящего Договора за каждый
день неисполнения своих обязательств.
3.3. Возмещение убытков и выплата пени не освобождает виновную
сторону от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим
Договором и Соглашением об открытии кредитной линии и заключенного
на его основе Кредитного договора о выдаче кредита/транша.
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4. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ПРЕДМЕТЫ ЗАЛОГА
4.1. В случае возникновения необходимости обращения взыскания на
Предмет залога, в соответствии с положениями настоящего Договора и
Соглашения об открытии кредитной линии и Кредитного договора о выдаче кредита/транша, являющихся неотъемлемой частью Соглашения
об открытии кредитной линии, Стороны пришли к соглашению о том,
что обращение взыскания на Предмет залога будет осуществляться во
внесудебном порядке в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики и в соответствии с пунктом 4.2. настоящего Договора.
4.2. Внесудебный порядок обращения взыскания на Предмет залога
и внесудебный порядок его реализации осуществляется в соответствии
с Соглашением об удовлетворении требований Залогодержателя во внесудебном порядке, заключаемым одновременно с настоящим Договором
и являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены и дополнены
только по взаимному соглашению Сторон.
5.2. Затраты по оформлению и регистрации настоящего Договора и
Соглашения с Залогодержателем о внесудебном обращении взыскания
на Предмет залога осуществляются за счет Залогодателя.
5.3. Настоящий Договор подлежит нотариальному удостоверению и
регистрации в уполномоченных органах по регистрации прав на недвижимое имущество.
5.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента регистрации в соответствующих уполномоченных органах в соответствии с пунктом 5.3.
настоящего Договора.
5.5. Настоящий Договор составлен на русском языке, в ___ экземплярах, по одному для каждой из Сторон, другие экземпляры – для представления в соответствующие уполномоченные органы для регистрации
и нотариальную контору.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Национальный банк
Кыргызской Республики
г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101.

Должность__________________
(подпись)______________М.П.

ОАО/ЗАО «Коммерческий банк»
г. Бишкек, ул.____________.
Корсчет в НБКР №_______
БИК НБКР №_____
ИНН №_____________
ОКПО №___________
Код ГНИ: _____
Должность_________________
(подпись)_________________М.П.
154

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 10, 2015

«Приложение
к Договору о залоге
№_____
от «____»_______20__г.
СОГЛАШЕНИЕ № _______
об удовлетворении требований залогодержателя во внесудебном
порядке к Договору о залоге № _______ от ___ _____ года
г. Бишкек					

«___»________ года

Национальный банк Кыргызской Республики, именуемый в дальнейшем «Национальный банк» или «Залогодержатель», в лице
______________, действующего на основании Закона Кыргызской
Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» и постановления Правления Национального банка _____________ от ______
года № _____, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем «Банк» или «Залогодатель», в лице_________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение об
удовлетворении требований Залогодержателя во внесудебном порядке
(далее – Договор) к Договору о залоге № _______ от ___ ___________
года являющегося обеспечением Соглашения о предоставлению кредитной линии № ___________ от _____________ года и Кредитного договора
№ ____________ от _____________ года о нижеследующем.
1. Стороны в силу Договора о залоге от ___ __________ года
№______________, заключенного между Сторонами, и удостоверенного
____________________________, ________________________________
________, настоящим Соглашением определили внесудебный порядок
обращения взыскания Залогодержателем на Предметы залога в случае
неисполнения или ненадлежащего выполнения Залогодателем обеспеченного залогом обязательства.
При этом Стороны понимают под словами «ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств» следующее:
- нарушение сроков исполнения обязательств (в том числе нарушение сроков выплаты процентов за пользование денежными средствами
и/или основной суммы);
- нарушение места исполнения обязательств;
- нарушение порядка исполнения обязательства;
невыполнения
должником
(Залогодателем)
требований
Залогодержателя о досрочном исполнении обеспеченного залогом обязательства в случаях, предусмотренных статьей 56 Закона Кыргызской
Республики «О залоге».
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- или в иных случаях, предусмотренных договором о залоге, заключенном между сторонами.
2. Стороны ознакомлены со статьей 60 Закона Кыргызской
Республики «О залоге», предусматривающей, что обращение взыскания на предметы залога осуществляется после направления извещения
Залогодержателем о начале процедуры обращения взыскания. При этом
в соответствии с достигнутой договоренностью срок, в течение которого
должно быть Залогодателем (Должником) добровольно исполнено обязательство, включая уплату сумм всех задолженностей, составляет 15
(пятнадцать) дней с момента доставки Залогодателю (Должнику) указанного извещения.
Подтверждением вручения извещения нарочно является расписка о
получении извещения Залогодателем (Должником), а подтверждением
доставки являются документы отделения связи о направлении извещения с уведомлением, либо нотариально засвидетельствованное заявление Залогодателя (Должника) о получении факса.
3. В случае обращения взыскания Залогодатель обязан обеспечить в
течение 3 (трех) дней Залогодержателю или его представителю, передачу предмета залога, а именно: ___________________________________
_________________________________ на основании письменного акта
приема-передачи (п.4 ст.61 Закона Кыргызской Республики «О залоге»).
4. Залогодержатель после вступления во владение предметом залога
обязан:
- обеспечить сохранность предмета залога;
- принять добросовестные меры к реализации предмета залога таким
образом, чтобы оно было наиболее выгодно для всех участвующих сторон с учетом реальных условий действительности.
5. В соответствии с достигнутой договоренностью Залогодержатель
вправе применить следующий способ реализации заложенного имущества:
- вправе реализовать предмет залога путем прямого заключения договора купли-продажи с третьими лицами
- либо путем проведения публичных торгов в соответствии с законодательством. При этом Залогодержатель вправе распорядиться предметом залога без согласия Залогодателя как его представитель на основании данного соглашения.
6. После получения Залогодержателем сумм по своим требованиям
в объеме, в каком эти требования имеют место к моменту уплаты соответствующих сумм, включая возмещение и иных расходов, вызванных
обращением взыскания на предмет залога и его реализацией, и/или приобретения предмета залога, Залогодержатель обязан:
- составить извещение о прекращении процедуры обращения взыскания на предмет залога и его реализации;
- в случае если предмет залога подлежал государственной регистра156
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ции, зарегистрировать это извещение в органе, осуществившем государственную регистрацию залога.
7. Со дня начала обращения взыскания на заложенное имущество и реализации этого имущества Залогодатель обязан обеспечить
освобождение занимаемого нежилого помещения по требованию
Залогодержателя в течение 30 дней со дня предъявления такого требования.
8. Реализация предмета залога способом, предусмотренным настоящим Cоглашением, повлекшее удовлетворение требований
Залогодержателя влечет прекращение обязательств Залогодателя
(Должника) по обеспеченному залогом обязательству.
9. Ни одна из Сторон не может в одностороннем порядке изменить
порядок обращения взыскания или иным способом отказаться от установленного Договором (Соглашением) порядка обращения взыскания на
предмет залога.
10. Все, что не предусмотрено настоящим Соглашением, регулируется в соответствии с действующим законодательством Кыргызской
Республики.
11. Расходы по оформлению и заключению настоящего Соглашения
несет Залогодатель.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Национальный банк
Кыргызской Республики
г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101.

ОАО/ЗАО
«Коммерческий банк»
г. Бишкек, ул.____________.
Корсчет в НБКР №_______
БИК НБКР №_____
ИНН №_____________
ОКПО №___________
Код ГНИ: _____
Должность_________________
(подпись)________________М.П.».

Должность__________________
(подпись)______________М.П.
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Приложение 5
ДОГОВОР О ЗАЛОГЕ № _____________
(Прав требований по кредитным договорам)
к Кредитному договору о выдаче кредита/транша
№___________ от ________ года
г. Бишкек					

«__»_________ г.

Национальный банк Кыргызской Республики, именуемый в дальнейшем «Национальный банк» или «Залогодержатель», в лице __________,
действующего на основании Закона «О Национальном банке Кыргызской
Республики» и постановления Правления Национального банка от
___________, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Банк»» или «Залогодатель», в лице ___________, действующего
на основании ___________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор залога прав требований
по кредитным договорам (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Залогодержатель предоставил Залогодателю кредитную линию в
размере _________ (сумма прописью) сом. Окончательный срок погашения кредита и начисленных процентов по нему, наступает в сроки, указанные в Соглашении об открытии кредитной линии от ___________ года
№ ___________ (далее – Соглашение) и Кредитном договоре № ______
от __________ года (далее – Кредитный договор).
1.2. В обеспечение выполнения обязательств Залогодателя
по Соглашению и Кредитному договору, Залогодатель передает
Залогодержателю права требования (далее - Предметы залога) по кредитным договорам, заключенным между Залогодателем и его клиентами-заемщиками (далее – кредитные договора). Конкретный перечень
кредитных договоров, право требования по которым предоставляется в
залог, указаны в Приложении 1 к настоящему Договору.
1.3. Залоговая стоимость Предметов залога на момент подписания
настоящего Договора с учетом применения коэффициента дисконтирования в размере ____, составляет ___________ (сумма прописью) сом.
1.4. На Предметы залога, указанные в пункте 1.2. настоящего
Договора, Залогодатель не имеет права распоряжения, включая их предоставление в последующий залог, без согласия Залогодержателя.
2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Залогодатель подтверждает Залогодержателю, что на момент заключения настоящего договора Предметы залога отвечают следующим
требованиям:
1) кредитные договора заключены с соблюдением законодательства
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Кыргызской Республики, и правом, применимым к указанным кредитным
договорам, является кыргызское право;
2) обязательства перед Залогодателем по указанным кредитным договорам возникают у резидента Кыргызской Республики;
3) кредитные договора, а также договора залога, заключенные в соответствии с указанными кредитными договорами, не содержат ограничений по переходу прав требований кредитора/залогодержателя к третьему лицу;
4) имущественные права (права требования) принадлежат
Залогодателю исходя из кредитных договоров и не обременены другими обязательствами Залогодателя, в отношении них отсутствуют споры
и предъявленные в установленном порядке требования, и в отношении
них не требуется согласие или разрешение третьего лица для отчуждения;
5) кредиты, права требования по которым являются Предметами залога по настоящему Договору, отнесены к категории неклассифицированных активов (за исключением активов под наблюдением) в соответствии
с Положением о классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков, утвержденным постановлением Правления Национального банка Кыргызской
Республики, а также не реструктуризированы;
6) кредиты, права требования по которым являются Предметами
залога по настоящему Договору, соответствуют характеристикам, предусмотренным в Рекомендациях по формированию портфеля кредитов,
соответствующих определенным характеристикам, утвержденными постановлением Комитета по надзору Национального банка от 16.06.2011
г. № 12/2.
2.2. Залогодатель подтверждает Залогодержателю, что на момент
заключения настоящего Договора, организация/физическое лицо, выступающие заемщиком Залогодателя по кредитным договорам, отвечают
следующим требованиям:
1) организация или физическое лицо имеет не более 10 %акций
Залогодателя (в случае если имеет вообще), и Залогодатель имеет долю
в уставном капитале организации в размере не более 10 %ее уставного капитала или имеет не более 10 %акций организации (в случае если
имеет вообще); физическое лицо не является инсайдером или аффилированным лицом Залогодателя;
2) является резидентом Кыргызской Республики.
2.3. Предметы залога остаются в собственности Залогодателя
без права распоряжения до выполнения Банком всех обязательств по
Кредитному договору.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Права и обязанности Залогодержателя:
3.1.1. Проверять документальное и фактическое наличие, объемы и
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состояние прав требований Залогодателя по кредитным договорам.
3.1.2. Требовать от Залогодателя прекращения любого посягательства на Предметы залога, угрожающего им утратой или уменьшением
их стоимости.
3.1.3. Требовать от Залогодателя восстановления или замены
Предметов залога либо предоставления дополнительного обеспечения
в случае их утраты либо снижения их стоимости.
3.1.4. Требовать от Залогодателя досрочного исполнения обеспеченных настоящими Предметами залога обязательств, если Предметы залога утрачены, а также в случае если Стороны не пришли к согласию
о восстановлении или замене Предметов залога, либо дополнительном
обеспечении.
3.1.5. Требовать от Залогодателя досрочного исполнения обязательств, оговоренных в пункте 1.1. и 1.2. настоящего Договора, а если его
требование не будет удовлетворено, обратить взыскание на Предметы
залога в следующих случаях:
1) в случае нарушений Залогодателем условий, требований и положений Соглашения и Кредитного договора;
2) в случае если Залогодатель не оплатил задолженности или нарушил срок оплаты задолженности по Кредитному договору, включая задолженность по основной сумме Кредита, начисленных процентов по
нему, неустойки (штрафов и пени) и других выплат;
3) при нарушении со стороны Залогодателя требований или положений настоящего Договора;
4) при нарушении Залогодателем правил сохранности, замены или
восстановления Предметов залога;
5) в случае утраты Предметов залога, включая по обстоятельствам,
за которые Залогодатель не отвечает, а также снижения стоимости
Предметов залога, если Залогодатель не заменил или не восстановил
Предметы залога, либо не предоставил дополнительное обеспечение в
соответствии с требованиями настоящего Договора;
6) нарушения Залогодателем правил о последующем залоге, обязанностей по сохранности Предметов залога, обязанностей по предупреждению Залогодержателя о правах третьих лиц на Предметы залога;
7) в других случаях, предусмотренных настоящим Договором или законодательством Кыргызской Республики.
3.1.6. В случае, когда суммы, вырученной от продажи Предметов
залога, недостаточно для полного удовлетворения требований
Залогодержателя, получать недостающую сумму из другого имущества
Залогодателя, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
3.1.7. В случае если Залогодатель или третья сторона препятствуют
передаче Предметов залога Залогодержателю, предпринять законные
действия, необходимые для получения имущества от Залогодателя или
третьей стороны.
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3.1.8. Передавать (возмездно или безвозмездно) свои права по настоящему Договору третьим лицам.
3.1.9. Осуществлять контроль за выполнением настоящего Договора
и запрашивать сведения, необходимые ему для реализации контрольных функций, проверять наличие и состояние Предметов залога.
3.1.10. Иметь другие права, предусмотренные настоящим Договором.
3.2. Права и обязанности Залогодателя:
3.2.1. Немедленно уведомлять Залогодержателя о возникновении
угрозы утраты или уменьшения стоимости Предметов залога.
3.2.2. Совершать действия, необходимые для обеспечения действительности и законности Предметов залога.
3.2.3. О действиях, повлекших уменьшение, видоизменение, прекращение, утрату Предметов залога, письменно информировать
Залогодержателя не позднее 5 рабочих дней со дня осуществления указанных выше действий.
3.2.4. Сообщать Залогодержателю об изменениях, произошедших
с Предметами залога, о возможных нарушениях третьими лицами или
притязаниях третьих лиц на эти права (Предметы залога) в трехдневный
срок с момента, когда Залогодателю станет известно об этом.
3.2.5. По запросам Залогодержателя в трехдневный срок предоставлять ему возможность знакомиться с любой документацией, касающейся Предметов залога, представлять любую другую необходимую
Залогодержателю информацию о Предметах залога.
3.2.6. Нести риск утраты или уменьшения стоимости Предметов
залога и в случае утраты или возникновения иных обстоятельств, повлекших обесценивание, изменение, утрату Предметов залога либо несоответствие Предметов залога требованиям настоящего Договора, предоставлять с согласия Залогодержателя, другое обеспечение, по своей
стоимости эквивалентное стоимости Предметов залога, в сроки, предусмотренные в пункте 4.2. настоящего Договора.
3.2.7. Обеспечивать доступ представителей Залогодержателя к месту
нахождения прав требования (Предметов залога), а также месту нахождения залогового обеспечения Предмета залога, с целью осуществления
мониторинга их наличия, состояния и условий их содержания.
3.2.8. Извещать Залогодержателя об изменении своего местонахождения, правового статуса, составе акционеров и руководства Банка и
других изменениях со дня данных изменений.
3.2.9. Не отчуждать, полностью или в части, Предметы залога, обременять его какими-либо обязательствами либо иным образом распоряжаться Предметами залога.
3.2.10. Если в период действия настоящего Договора Предметы залога перестают отвечать требованиям пунктов 2.1.-2.3. настоящего
Договора, а также иным требованиям Залогодержателя, осуществлять
действия, предусмотренные подпунктом 3.2.6. настоящего Договора.
3.2.11. При внесении изменений и дополнений в кредитные договора,
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являющиеся Предметами залога по настоящему Договору, и в договора
залога, которые обеспечивают выполнение Кредитных договоров, письменно информировать об изменениях и дополнениях Залогодержателя
не позднее 5 рабочих дней, со дня внесения изменений и дополнений в
соответствующие договора.
3.2.12. По требованию Залогодержателя, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления данного требования, передать
Залогодержателю оригиналы кредитных договоров по Предметам залога
и оригиналы договоров залога по указанным кредитным договорам со
всеми необходимыми и прилагаемыми к ним документами.
3.2.13. Соблюдать установленные Залогодержателем требования по
залоговому обеспечению и в случае отклонения от них предоставить дополнительный залог в срок, указанный в пункте 4.2. настоящего Договора.
3.2.14. Нести другие обязательства, предусмотренные настоящим
Договором.
3.2.15. Информировать Залогодержателя до 5 (пятого) числа каждого месяца о выполнении заемщиками Залогодателя условий кредитных
договоров, являющихся Предметами залога по настоящему Договору, и
состоянии обеспечения по ним и предоставлять по ним отчет согласно
Приложению 2.
3.3. Обращение взыскания на Предметы залога производится во внесудебном порядке в соответствии с условиями настоящего Договора.
Залогодатель гарантирует и дает свое полное согласие на внесудебный
порядок обращения взыскания на Предметы залога и внесудебную реализацию Предметов залога независимо от его характеристик и состава в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя
обязательств по Кредитному договору и по настоящему Договору.
3.4. Залогодатель вправе в любое время до момента реализации
Залогодержателем Предметов залога, которая может быть осуществлена в соответствии с настоящим Договором, исполнить обеспеченное данным залогом обязательство или ту его часть, исполнение которой просрочено.
4. ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ ПРЕДМЕТОВ ЗАЛОГА
4.1. В течение срока действия настоящего Договора может быть снижение общей стоимости Предметов залога, указанной в пункте 1.3. настоящего Договора, в связи с:
- окончанием сроков исполнения своих обязательств заемщиками
Залогодателя по кредитным договорам, права требования по которым
являются Предметами залога по настоящему Договору;
- исполнением заемщиками Залогодателя своих обязательств по кредитным договорам согласно графикам погашения задолженности, в том
числе досрочное погашение;
- несоответствием Предметов залога требованиям настоящего
Договора;
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- утратой обеспечения по кредитным договорам, являющимся
Предметами залога по настоящему Договору и в других случаях.
4.2. В течение срока действия настоящего Договора Залогодержатель
на периодической основе будет проводить переоценку общей стоимости
(с учетом применяемых Залогодержателем соответствующих залоговых
коэффициентов) прав требований по кредитным договорам и других видов залога (в случае наличия таковых), являющихся Предметами залога
согласно договорам о залоге, относящимся к Кредитному договору.
В случае если по результатам проведенной переоценки будет выявлено, что общая стоимость (с учетом применяемых Залогодержателем
соответствующих залоговых коэффициентов) прав требований по кредитным договорам, являющимся Предметами залога, составляет менее 100 (ста) процентов от суммы текущего остатка задолженности
Залогодателя перед Залогодержателем по полученному кредиту, согласно Соглашению о предоставлении кредитной линии и Кредитного договора, то Залогодержатель направляет Залогодателю соответствующее
требование-уведомление о необходимости предоставления дополнительного залогового обеспечения.
Залогодатель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления
к нему соответствующего требования-уведомления Залогодержателя о
необходимости предоставления дополнительного залогового обеспечения обязуется предоставить Залогодержателю дополнительное залоговое обеспечение в виде прав требований по кредитам до суммы, не ниже
требуемой, указанной в соответствующем требовании-уведомлении
Залогодержателя, и оформить, а также зарегистрировать Договор о предоставлении дополнительного залога, либо погасить соответствующую
часть кредита, полученного Залогодателем от Залогодержателя согласно Кредитному договору.
При этом в случае наличия других видов залога, Залогодержатель
вправе рассчитать сумму необходимого к предоставлению дополнительного залогового обеспечения с учетом общей стоимости других видов
залога (с применением соответствующих залоговых коэффициентов).
Залогодержатель вправе не требовать предоставления Залогодателем
дополнительного залогового обеспечения в соответствии с абзацем третьим настоящего пункта, в случае если другие виды залога (с учетом
применяемых Залогодержателем соответствующих залоговых коэффициентов) покрывают текущий остаток задолженности Залогодателя перед Залогодержателем по полученным кредитным средствам согласно
Кредитному договору.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны возмещают друг другу все
причиненные убытки в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики.
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5.2. В случае неисполнения Залогодателем обязательств, предусмотренных пунктом 4.2. настоящего Договора, Залогодатель уплачивает
Залогодержателю пеню в размере ___%от общей стоимости Предметов
залога согласно пункту 1.3. настоящего Договора за каждый день неисполнения своих обязательств.
5.3. Возмещение убытков и выплата пени не освобождает виновную
сторону от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим
Договором и Кредитным договором о предоставлении кредита.
6. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ПРЕДМЕТЫ ЗАЛОГА
6.1. В случае возникновения необходимости обращения взыскания на
Предметы залога в соответствии с положениями настоящего Договора,
Соглашения и Кредитного договора Стороны пришли к соглашению о
том, что обращение взыскания на Предметы залога будет осуществляться во внесудебном порядке в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.
6.2. В случае обращения взыскания на Предметы залога Стороны
пришли к Соглашению, что Залогодатель осуществил уступку своих прав
требований по кредитным договорам, указанным в пункте 1.2. настоящего Договора и Приложении 1 к настоящему Договору Залогодержателю.
6.3. При обращении взыскания на Предметы залога в соответствии
с условиями настоящего Договора Залогодержатель также приобретает
право обращения взыскания на Предметы залога (получение денежных
требований, которые вытекают из заложенных Залогодателем прав требований по кредитным договорам, являющимся Предметами залога по
настоящему Договору) и может реализовать заложенные имущественные права, являющиеся Предметами залога, и удовлетворить за их счет
свои денежные требования по Кредитному договору о предоставлении
кредита в полном объеме. При этом считается, что Залогодатель осуществил уступку прав залогодержателя по договорам залога, заключенным
в обеспечение Кредитных договоров, указанных в пункте 1.2. настоящего
Договора и Приложении 1 к настоящему Договору.
6.4. В части уступки прав требований по кредитным договорам, являющимся Предметами залога, а также прав залогодержателя по договорам залога, которыми обеспечены указанные кредитные договора, настоящий Договор заключен с отлагательным условием в соответствии со
статьей 173 и главой 18 Гражданского кодекса Кыргызской Республики.
Права требования по указанным кредитным договорам, а также права на
реализацию предметов залога по указанным кредитным договорам, переходят к Залогодержателю на следующий день после начала обращения взыскания на Предметы залога, указанные в пункте 1.2. настоящего
Договора и Приложении 1 к настоящему Договору.
6.5. Залогодатель обязуется и гарантирует, что является поручителем
(гарантом) своих заемщиков по кредитным договорам, указанным в пункте 1.2. настоящего Договора и Приложении 1 к настоящему Договору, и
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обязуется перед Залогодержателем отвечать за исполнение своими заемщиками обязательств по указанным кредитным договорам полностью
солидарно со своими заемщиками по указанным кредитным договорам.
Выступая в качестве поручителя (гаранта) своих заемщиков по кредитным договорам, указанным в пункте 1.2. настоящего Договора и
Приложении 1 к настоящему Договору, Залогодатель отвечает перед
Залогодержателем в том же объеме, как и заемщики Залогодателя,
включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Залогодержателя, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства заемщиками
Залогодателя.
6.6. В случае обращения взыскания на Предметы залога и перехода прав требований по кредитным договорам, указанным в пункте
1.2. настоящего Договора и Приложении 1 к настоящему Договору, к
Залогодержателю, Залогодатель с согласия Залогодержателя обязуется выступать агентом Залогодержателя и обязуется в этом случае принимать денежные средства, подлежащие выплате по кредитным договорам, указанным в пункте 1.2. настоящего Договора и Приложении 1к
настоящему Договору, от заемщиков Залогодателя, и перечислять указанные денежные средства на счет Залогодержателя, указанный в настоящем Договоре.
При этом Банк должен перечислить на счет Залогодержателя денежные средства, принятые до 15 числа месяца - не позднее 15 текущего месяца, а принятые после 15 числа месяца - не позднее 30 числа текущего
месяца, в котором произошло погашение денежных средств заемщиками
по кредитным договорам, указанным в пункте 1.2. настоящего Договора и
Приложении 1 к настоящему Договору.
6.6.1. После перечисления денежных средств по кредитным договорам, указанным в пункте 1.2. настоящего Договора и Приложении 1 к
настоящему Договору, Залогодержателю имеющаяся в наличии задолженность Залогодателя по Соглашению считается погашенной в части
перечисленных денежных средств. В случае отсутствия у заемщиков
Залогодателя денежных средств на погашение задолженности по кредитным договорам, указанным в пункте 1.2. настоящего Договора и
Приложении 1 к настоящему Договору, Залогодержатель имеет право на
обращение взыскания и реализацию предметов залога согласно условиям соответствующих договоров залога.
6.6.2. За выполнение функций агента Залогодержателя, согласно
пункту 6.6. настоящего Договора, оплата Залогодателю не производится.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Залогодержатель вправе расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем порядке путем направления Залогодателю письменного уведомления, если любым государственным/судебным органом
Кыргызской Республики будут приняты решения или акты, ограничива165
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ющие Залогодержателя в его правах по владению, и/или распоряжению, и/или пользованию Предметами залога по сравнению с тем, как эти
ограничения установлены настоящим Договором, либо побуждающие
Залогодержателя заключить какой-либо договор или совершить какие-либо иные действия с целью взять на себя такие ограничения.
7.2. Уступка прав Залогодержателя по настоящему Договору производится в соответствии с законодательством Кыргызской Республики без
согласия Залогодателя.
7.3. Залогодатель не вправе уступать свои права и обязанности по
настоящему Договору третьим лицам без согласия Залогодержателя.
7.4. Споры в связи с настоящим Договором подлежат разрешению в
предусмотренном законодательством Кыргызской Республики порядке.
7.5. Условия настоящего Договора могут быть изменены и дополнены
только по взаимному соглашению Сторон.
7.6. Затраты по оформлению и регистрации настоящего Договора
осуществляются за счет Залогодателя.
7.7. В случае реорганизации или ликвидации Сторон все права и обязанности сторон по настоящему Договору переходят на правопреемников Сторон.
7.8. Настоящий Договор подлежит регистрации в Залоговой регистрационной конторе Кыргызской Республики.
7.9. Настоящий Договор вступает в силу с момента регистрации в соответствующих уполномоченных органах в соответствии с пунктом 7.8.
настоящего Договора.
7.10. Настоящий Договор действует до полного исполнения
Залогодателем своих обязательств по Кредитному договору о предоставлении кредита.
7.11. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1 (один) экземпляр - для хранения у
Залогодателя, 1 (один) экземпляр - для представления в соответствующие уполномоченные органы для регистрации, 1 (один) экземпляр - для
хранения в Национальном банке Кыргызской Республики.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Национальный банк
Кыргызской Республики
г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101.

Должность__________________
(подпись)______________М.П.

ОАО/ЗАО
«Коммерческий банк»
г. Бишкек, ул.____________.
Корсчет в НБКР №_______
БИК НБКР №_____
ИНН №_____________
ОКПО №___________
Код ГНИ: _____
Должность_________________
(подпись)_________________М.П.
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«Приложение 1
к Договору о залоге №_____
от «____»_______20__г.
Перечень кредитных договоров предоставленных в залог
							

№

Дата
заключения
кредитного договора

Номер
кредитного
договора

Валюта

Остаток задолженноНоминал
сти в нац.
валюте на

					
		
Кол-во
Кредиты в нац. валюте
Кредиты в ин.валюте
Общий кредитный портфель

№ договора
залога

0,00				
сумма (сом)

					
Должность__________________
(подпись)______________М.П.
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Дата заключения
Договора
о залоге

доля в %

Приложение 2
к Договору залога прав требований
по кредитным договорам от 20__г. №___________
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Заемщик-клиент
Банка

Всего в
сомах

2

3

Дата

*

4

№

5

Дата

6

№

Дата выдачи
*

7

Дата погашения
*

8

Валюта кредита
KGS

9
KGS
KGS

10

Сумма остатка непогашенного кредита
на начало отчетного
месяца в сомовом
эквиваленте

ФИО руководителя банка						
								
»».

1
1
2

N

Кредитное Залоговое
соглашение соглашение
Погашение основной суммы кредита
за отчетный месяц
в сомовом эквиваленте

Сумма остатка непогашенного кредита
на конец отчетного
месяца в сомовом
эквиваленте
12

13

вид

14

подпись					
печать					

11

оценочная стоимость (сом)

Залоговое
обеспечение

*

15

Присвоенная
кредиту категория
классификации за
отчетный месяц

								
Ежемесячно до 5 числа следующего месяца					
								
Форма 2. Отчет по мониторингу залогового обеспечения - права требования по кредиту/кредитному портфелю (на дату)		
дата		
месяц									
банк 										
в сомах									
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Бишкек, ул. Уметалиева, 101
от 7 декабря 2015 года № 75\1

О размерах обязательных резервов коммерческих банков
В соответствии со статьями 7, 22 и 43 Закона Кыргызской Республики
«О Национальном банке Кыргызской Республики» и Положением «Об
обязательных резервах», утвержденным постановлением Правления
Национального банка Кыргызской Республики от 19 марта 2010 года №
8/2, Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:
1. Установить следующие размеры обязательных резервов по обязательствам, входящим в расчетную базу обязательных резервов:
–– по обязательствам в национальной валюте - на уровне 4,0 процента суммы обязательств в национальной валюте, входящих в
расчетную базу;
–– по обязательствам в иностранной валюте - на уровне 12,0 процента суммы обязательств в иностранной валюте, входящих в расчетную базу.
2. Величину обязательных резервов рассчитывать как сумму обязательных резервов по обязательствам в национальной валюте и обязательных резервов по обязательствам в иностранной валюте.
3. Юридическому управлению:
–– опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
Национального банка Кыргызской Республики;
–– после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для
внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов
Кыргызской Республики.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 14 декабря 2015 года.
5. Признать утратившим силу постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики «О размерах обязательных резервов коммерческих банков» от 5 октября 2015 года № 60/1.
6. Экономическому управлению совместно с Управлением финансовой статистики и обзора довести настоящее постановление до сведения
коммерческих банков.
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7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской
Республики Н.Жениша.

Председатель 				
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Бишкек, ул. Уметалиева, 101
от 9 декабря 2015 года № 76\6

Об утверждении Положения
«О гроссовой системе расчетов в режиме реального времени
в Кыргызской Республике»
В соответствии со статьями 7 и 43 Закона Кыргызской Республики
«О Национальном банке Кыргызской Республики», Законом «О платежной системе Кыргызской Республики» Правление Национального банка
Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить Положение «О гроссовой системе расчетов в режиме
реального времени в Кыргызской Республике» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения «О гроссовой системе расчетов в режиме реального времени» от 1 июня 2007 года № 29/3.
3. Юридическому управлению:
–– опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
Национального банка Кыргызской Республики;
–– после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для
включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
5. Управлению платежных систем довести настоящее постановление
до сведения коммерческих банков Кыргызской Республики.
6. Управлению по работе с документами и коммуникаций довести настоящее постановление до областных управлений и Представительства
Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской
Республики Л. Орозбаеву.
Председатель				
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
От 9 декабря 2015 г. № 76\6
Положение
«О гроссовой системе расчетов в режиме реального времени
в Кыргызской Республике»
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским
кодексом Кыргызской Республики, Законами Кыргызской Республики «О
Национальном банке Кыргызской Республики», «О банках и банковской
деятельности в Кыргызской Республике», «Об электронном документе
и электронной цифровой подписи», «О платежной системе Кыргызской
Республики», Положением «О безналичных расчетах в Кыргызской
Республике», утвержденным постановлением Правительства Кыргызской
Республики и Национального банка Кыргызской Республики от 9 сентября 2005 года № 420/21/4, «Политикой по надзору (оверсайту) за платежной системой Кыргызской Республики», утвержденной постановлением
Правления Национального банка от 15 июля 2015 года № 38/4 и другими нормативными правовыми актами Национального банка Кыргызской
Республики.
2. Настоящее Положение определяет назначение и правила функционирования гроссовой системы расчетов в режиме реального времени
в Кыргызской Республике (далее – система, ГСРРВ), в том числе регулирует механизм проведения платежей и расчетов через систему, устанавливает порядок обмена платежными документами и сообщениями, а
также регламентирует условия участия, приостановления и прекращения
участия в системе.
3. Настоящее Положение распространяется на деятельность финансово-кредитных учреждений, лицензируемых Национальным банком
Кыргызской Республики (далее – Национальный банк), их клиентов, других учреждений, имеющих счет, открытый в Национальном банке, а также
специализированных участников, подписавших на добровольной основе
Генеральное соглашение с Национальным банком об участии в системе
(далее – Генеральное соглашение).
4. Платежи и расчеты проводятся в системе в соответствии с настоящим Положением, Инструкцией «О порядке проведения платежей и
расчетов в гроссовой системе расчетов в режиме реального времени в
Кыргызской Республике», «Форматами электронных сообщений в гроссовой системе расчетов в режиме реального времени (ГСРРВ) и правилами их заполнения», договором об установлении корреспондентских отно172
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шений между Национальным банком и Корреспондентом и Генеральным
соглашением.
5. В настоящем Положении используются следующие термины и
определения.
Гроссовая система расчетов в режиме реального времени – совокупность процедур, правил, технологий и технической инфраструктуры, обеспечивающая проведение межбанковских срочных и крупных
платежей и осуществление окончательного расчета по каждому платежу
на индивидуальной основе в режиме реального времени.
Очередь платежей – ситуация, при которой на счете участника-плательщика, открытом в Национальном банке, недостаточно средств для
осуществления окончательного расчета. При этом платежи участника-плательщика устанавливаются в очередь платежей по принципу FIFO
с учетом приоритетов, установленных пунктом 46 настоящего Положения.
Принцип «все или ничего» – используется при проведении окончательного расчета чистых позиций участников системы, рассчитанных в
системах розничных платежей. В случае, если хотя бы у одного из участников системы недостаточно средств для оплаты своей чистой дебетовой позиции, система не проводит окончательный расчет чистых позиций
для всех участников до полного их урегулирования.
Режим реального времени – режим обработки платежных документов, информации, обеспечивающий немедленное взаимодействие системы обработки платежных документов, информации с внешними процессами в темпе, соизмеримом со скоростью протекания этих процессов.
Срочные платежи – платежи участников системы и их клиентов, в
том числе связанные с реализацией денежно-кредитной политики, платежи по сделкам на межбанковских финансовых рынках (национальном
денежном, валютном рынках, рынках капитала и ценных бумаг), а также
платежи по итоговым чистым позициям участников систем розничных
платежей.
FIFO (First In, First Out) – принцип обработки платежей путем упорядочения процесса обработки платежей в порядке их поступления в платежную систему.
Глава 2. Назначение, цель и задачи системы
6. Система является системно-значимой платежной системой и предназначена для проведения в безналичной форме в национальной валюте Кыргызской Республики срочных и крупных платежей, обеспечения
немедленного и окончательного расчета по каждому платежу на индивидуальной основе в режиме реального времени согласно принципу FIFO
с учетом установленных приоритетов по корреспондентским (текущим)
счетам участников, открытым в Национальном банке.
7. Целью системы является обеспечение надежности, безопасности и
эффективности, а также повышение оперативности при осуществлении
расчетов по срочным и крупным платежам.
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8. Достижение цели системы предполагает решение следующих задач:
1) обеспечение финансовой стабильности национальной экономики;
2) обеспечение немедленного и окончательного проведения расчетов
между всеми участниками системы;
3) снижение финансовых, операционных и правовых рисков при проведении платежей и расчетов;
4) ускорение оборачиваемости денежных средств за счет сокращения сроков проведения платежей и расчетов;
5) обеспечение механизмов эффективного управления ликвидностью
при осуществлении расчетов;
6) удовлетворение потребностей участников системы по вопросам
проведения платежей;
7) реализация мероприятий денежно-кредитной политики Кыргызской
Республики;
8) обеспечение проведения расчетов по сделкам на финансовых
рынках Кыргызской Республики;
9) проведение окончательного расчета чистых позиций, поступающих
в систему из систем розничных платежей.
Глава 3. Состав системы
9. Система состоит из основного узла, автоматизированных рабочих
мест участников, коммуникационной сети, резервного центра и сервисного бюро.
10. Основной узел находится в Национальном банке и представляет
собой аппаратно-программный комплекс, предназначенный для управления работой системы, осуществления функций по централизованному сбору и обработке электронных платежных документов и сообщений,
формированию и передаче выходных электронных платежных документов и сообщений, взаимодействия со смежными системами (торговые
системы, системы розничных платежей и др.).
Основной узел выполняет функции оператора по осуществлению
окончательного расчета по счетам участников, открытым в Национальном
банке.
11. Автоматизированные рабочие места участников представляют
собой аппаратно-программный комплекс, предназначенный для формирования, передачи и получения участниками электронных платежных документов и сообщений, осуществления мониторинга и управления своей
ликвидностью.
12. Коммуникационная сеть представляет собой аппаратно-программный комплекс, предназначенный для организации взаимодействия
между основным узлом и автоматизированными рабочими местами
участников, а также между основным узлом и резервным центром.
13. Резервный центр находится в Национальном банке и представляет собой аппаратно-программный комплекс, предназначенный для ду174
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блирования работы основного узла в случае возникновения в основном
узле аварийных и нештатных ситуаций.
14. Сервисное бюро представляет собой аппаратно-программный
комплекс, установленный в Едином сервисном центре Национального
банка, предназначенный для формирования, отправки и получения электронных платежных документов и сообщений участниками системы, не
имеющими возможности подготовки и отправки электронных сообщений
в систему.
Глава 4. Оператор системы
15. Национальный банк является владельцем, оператором и самостоятельным участником системы.
16. Национальный банк как оператор системы осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики
и нормативными правовыми актами Национального банка.
17. Национальный банк обеспечивает бесперебойное и эффективное
функционирование системы, определяет порядок и правила функционирования системы и осуществляет контроль за их соблюдением.
18. Платежные услуги оператора включают прием, обработку и расчет
по межбанковским платежным документам, проведение окончательных
расчетов по итоговым чистым позициям участников систем розничных
платежей и расчеты по операциям на финансовых рынках, предоставление участникам в режиме реального времени информации о статусе
их платежных документов (платежный документ обработан, находится в
очереди платежей или отклонен) и о сумме денежных средств на их корреспондентском (текущем) счете в Национальном банке.
19. Тарифы по проведению платежей и расчетов в системе устанавливаются оператором в соответствии с политикой ценообразования и установления тарифов на платежные услуги и утверждаются Правлением
Национального банка. Размер тарифов доводится до сведения участников через систему и публикуется на официальном сайте Национального
банка.
Глава 5. Участники системы
20. Участниками системы могут быть финансово-кредитные учреждения, лицензируемые Национальным банком, другие учреждения,
имеющие счет, открытый в Национальном банке в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, а также специализированные
участники, подписавшие на добровольной основе с Национальным банком Генеральное соглашение, при условии соответствия требованиям,
установленным пунктом 26 настоящего Положения.
21. Прямым участником системы является участник, имеющий счет в
Национальном банке, прямое коммуникационное соединение с системой
и идентифицируемый системой через банковский идентификационный
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код (БИК) в соответствии со «Справочником банковских идентификационных кодов участников платежной системы».
22. Суб-участником системы является участник, не имеющий счета в
Национальном банке и прямого доступа в систему. Суб-участник имеет
доступ в систему через прямого участника.
Суб-участниками могут быть клиенты прямых участников системы.
23. Специализированным участником системы является участник, не
имеющий счета в Национальном банке, но имеющий прямое коммуникационное соединение с системой и осуществляющий прямое взаимодействие с системой.
Специализированными участниками могут быть операторы смежных
систем (операторы торговых систем, систем розничных платежей и др.).
24. Прямой участник выполняет функции по формированию и передаче электронных платежных документов и сообщений в основной узел
и резервный центр, осуществляет мониторинг и контроль прохождения
своих платежей в системе, управляет очередью своих платежей и обеспечивает на счете в Национальном банке ликвидность, необходимую
для осуществления расчетов.
25. Национальный банк ведет Справочник участников системы, который представляет собой электронную базу данных, содержащую актуальную информацию о составе участников, включая реквизиты и формы
участия в системе. Все изменения по составу участников отражаются в
Справочнике.
Глава 6. Правила участия, приостановления
и прекращения участия в системе
26. Участниками системы могут быть только лицензируемые
Национальным банком финансово-кредитные учреждения, учреждения,
имеющие счет, открытый в Национальном банке в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, а также операторы смежных систем, подписавшие на добровольной основе Генеральное соглашение,
при условии соответствия следующим требованиям:
1) наличие свидетельства о государственной регистрации/перерегистрации юридического лица в уполномоченных органах Кыргызской
Республики;
2) наличие лицензии Национального банка на осуществление банковских операций (для финансово-кредитных учреждений);
3) наличие корреспондентского (текущего) счета в Национальном
банке (для прямого участия в системе);
4) отсутствие просроченных денежных обязательств перед
Национальным банком;
5) соответствие требованиям по оформлению, передаче и хранению
электронных платежных документов и сообщений, в том числе по защите
информации;
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6) соответствие техническим требованиям по взаимодействию и обмену электронными платежными документами и сообщениями;
7) отсутствие в списках организаций, поддерживающих деятельность
по финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
27. Для подключения к системе претендент представляет в
Национальный банк письменное заявление в произвольной форме о
включении его в состав участников системы с указанием формы участия
в системе.
28. Национальный банк не позднее 30 (тридцати) календарных дней
со дня получения заявления сообщает претенденту о согласии либо об
отказе (с указанием причины отказа) включить в состав участников системы. Основанием для отказа может быть несоответствие требованиям
пункта 26.
29. В случае получения согласия о включении в состав участников
системы претендент обеспечивает выполнение технических и организационных условий подключения к системе – установку автоматизированного рабочего места, представляющего собой аппаратно-программный
комплекс, который передается уполномоченным работником оператора
уполномоченному представителю претендента и подключается к основному узлу и резервному центру системы претендентом при содействии
оператора. После подключения автоматизированного рабочего места к
основному узлу и резервному центру производится его тестирование на
предмет готовности к работе в системе.
30. По результатам проверки работоспособности аппаратно-программного комплекса, установленного у претендента, претендентом
подписывается Генеральное соглашение, в котором определяются права, обязанности и ответственность оператора и участников системы при
проведении платежей и расчетов в системе.
31. Участие в системе начинается после подписания Генерального
соглашения и договора об установлении корреспондентских отношений.
32. Всем участникам предоставляется открытый и равноправный доступ в систему в соответствии со статусом каждого участника, устанавливаемым в системе.
33. Участие в системе может быть прекращено или временно приостановлено по основаниям, установленным пунктами 36-39 настоящего
Положения.
34. Решение об исключении участника из системы является основанием для расторжения Генерального соглашения, что влечет за собой
лишение статуса участника системы.
35. Участник может быть временно лишен права участия в системе
без расторжения Генерального соглашения путем временного приостановления его участия в системе, что влечет за собой приостановление
обработки в системе его платежных документов и сообщений.
36. Участие в системе может быть прекращено оператором путем на177
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правления участнику уведомления в письменном виде с указанием причины и даты исключения его из системы не позднее 3 (трех) календарных
дней со дня принятия решения об исключении участника из системы по
следующим основаниям:
1) несоответствие требованиям, предусмотренным пунктом 26 настоящего Положения;
2) несоблюдение правил функционирования системы;
3)
нарушение
требований
нормативных
правовых
актов
Национального банка;
4) неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,
предусмотренных Генеральным соглашением и/или договором об установлении корреспондентских отношений;
5) непредоставление, несвоевременное предоставление или предоставление недостоверной информации по запросу оператора о соответствии требованиям участия в системе и соблюдении правил функционирования системы;
6) неустранение причин, вызвавших временное приостановление
участия в системе.
37. Участие в системе может быть прекращено оператором без уведомления участника по следующим основаниям:
1) отзыв лицензии на осуществление банковских операций;
2) прекращение деятельности как юридического лица в соответствии
с действующим законодательством Кыргызской Республики.
38. Участие в системе может быть временно приостановлено оператором путем направления участнику уведомления в письменном виде с
указанием причины и сроков временного приостановления его участия в
системе не позднее дня принятия решения о временном приостановлении участия данного участника в системе по следующим основаниям:
1) несоблюдение правил функционирования системы;
2)
нарушение
требований
нормативных
правовых
актов
Национального банка;
3) неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,
предусмотренных Генеральным соглашением и/или договором об установлении корреспондентских отношений;
4) непредоставление, несвоевременное предоставление или предоставление недостоверной информации по запросу оператора о соответствии требованиям участия в системе и соблюдении правил функционирования системы.
39. Участие в системе может быть прекращено или временно приостановлено по инициативе участника путем направления оператору
письменного заявления в произвольной форме с указанием причины и
даты прекращения участия в системе не позднее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до предполагаемой даты выхода из системы и не
позднее чем за 10 (десять) календарных дней до временного приостановления участия в системе с указанием причины и сроков.
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40. Оператор направляет всем участникам уведомление об исключении участника из системы/о временном приостановлении участия участника в системе не позднее дня принятия соответствующего решения путем направления электронного сообщения через систему.
Глава 7. Правила функционирования системы
41. Система обеспечивает проведение немедленного и окончательного расчета по каждому платежу на индивидуальной основе в режиме
реального времени в пределах кредитового остатка на корреспондентском (текущем) счете участника-плательщика, открытом в Национальном
банке, путем списания средств со счета участника-плательщика и зачисления на счет участника-получателя.
42. Система взаимодействует со смежными системами (торговые системы, системы розничных платежей и др.) в рамках правил, установленных настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами
Национального банка, регулирующими порядок проведения платежей и
расчетов в системе.
43. Файлы по итоговым чистым позициям участников систем розничных платежей передаются в ГСРРВ по имеющимся каналам связи и обрабатываются в системе по принципу «все или ничего».
44. В системе платежи проводятся на основании платежных документов, оформленных в форме платежных поручений в соответствии
с форматами, установленными нормативными правовыми актами
Национального банка, в электронном виде и на бумажном носителе (в
случае отсутствия у участника технических возможностей для формирования и передачи в систему электронного платежного документа):
1) только между участниками системы независимо от их территориального расположения;
2) в безналичной форме в национальной валюте Кыргызской
Республики;
3) в течение операционного дня системы на дату, указанную в платежном документе;
4) согласно принципу FIFO с учетом установленных приоритетов;
5) по корреспондентским (текущим) счетам участников, открытым в
Национальном банке.
45. В системе обрабатываются следующие типы платежей:
1) кредитовые платежи;
2) дебетовые платежи;
3) файлы итоговых чистых позиций участников систем розничных
платежей.
46. Система обеспечивает обработку платежей по принципу FIFO и в
соответствии со следующими установленными приоритетами:
1) платежи Национального банка и Правительства Кыргызской
Республики – наивысший приоритет;
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2) платежи по расчетам итоговых чистых позиций участников систем
розничных платежей – наивысший приоритет;
3) платежи, связанные со сделками на финансовых рынках – высокий
приоритет;
4) прочие срочные платежи участников – средний приоритет.
47. Обмен информацией между участниками системы осуществляется в защищенном виде с применением криптографических средств
защиты информации в соответствии с требованиями законодательства
Кыргызской Республики и нормативных правовых актов Национального
банка.
48. Обмен электронными платежными документами и сообщениями
осуществляется через основной узел или резервный центр с использованием автоматизированных рабочих мест участников, а также через сервисное бюро системы. Электронный платежный документ содержит полную информацию о платеже, включая все реквизиты, необходимые для
проведения платежа и подписывается электронной цифровой подписью.
49. Обмен бумажными платежными документами осуществляется через ответственных сотрудников участников, курьерские службы и другие
средства в соответствии с системой доставки, обеспечивающей оперативность и надежность.
50. Для проведения платежа через систему участник-плательщик передает в систему платежное поручение в соответствии с требованиями,
установленными в нормативных правовых актах Национального банка,
регулирующих правила проведения безналичных расчетов.
51. Оператор системы осуществляет прием, обработку и передачу
платежного документа участника в соответствии с разделом 3 Инструкции
«О порядке проведения платежей и расчетов в гроссовой системе расчетов в режиме реального времени в Кыргызской Республике».
52. Система формирует и передает участникам подтверждения по
всем полученным от них платежным документам и сообщениям.
53. В случае нехватки средств у участника-плательщика платежные
документы помещаются в очередь платежей в последовательности их
поступления в систему с учетом установленных приоритетов.
54. Система предоставляет участникам возможность самостоятельно
управлять очередью платежей (изменять приоритеты платежей, отозвать
платеж путем передачи в систему распоряжения об его аннулировании).
Прием распоряжения об аннулировании платежа производится только в
течение периода нахождения платежного документа в очереди платежей.
55. Все платежные документы в очереди платежей, расчет по которым не был проведен к моменту завершения операционного дня системы, отвергаются системой и возвращаются участникам с указанием причины, по которой они не были проведены.
56. В системе формируются статистические отчеты и выполняется
архивирование данных для обеспечения сохранности электронных документов по всем проведенным в системе платежам путем создания
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резервных копий и ведения архива на внешних носителях (оптические
цифровые CD или DVD диски, внешние жесткие диски, USB флешкарты и др.). Оператор и участники обеспечивают хранение резервных
и архивных копий электронных сообщений в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и нормативными правовыми актами
Национального банка.
57. Обеспечение информационной безопасности в системе осуществляется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов
Национального банка. Защита информации в системе обеспечивается
правовыми, организационными и техническими мерами, направленными на соблюдение конфиденциальности информации и предотвращение
несанкционированного доступа к информации.
58. Оператор и участники системы обеспечивают защиту программного обеспечения системы путем регулярного обновления антивирусных
программ и выполнения антивирусной проверки.
59. Для клиента-плательщика платеж считается безотзывным с момента получения им подтверждения от участника-плательщика о принятии к исполнению платежного документа и окончательным с момента
списания средств со счета клиента-плательщика.
60. Для клиента-получателя платеж считается окончательным с момента зачисления средств участником-получателем платежа на счет клиента-получателя, либо с момента выдачи наличных денежных средств
клиенту-получателю или уполномоченному им лицу.
61. Платеж, проведенный через систему, считается безотзывным с
момента списания средств с корреспондентского (текущего) счета участника-плательщика в Национальном банке и окончательным с момента
зачисления средств на корреспондентский (текущий) счет участника-получателя платежа в Национальном банке.
62. Регламент функционирования системы установлен в Инструкции
«О порядке проведения платежей и расчетов в гроссовой системе расчетов в режиме реального времени в Кыргызской Республике».
Глава 8. Методы управления рисками в системе
63. Виды рисков, присущие системе:
1) финансовые риски (риск ликвидности, кредитный риск, системный
риск);
2) операционные риски;
3) правовые риски.
64. В целях снижения финансовых рисков в системе оператором
предусматриваются следующие меры с использованием механизмов
управления ликвидностью участников:
1) мониторинг в режиме реального времени достаточности средств
участников для исполнения своих обязательств;
2) проведение расчетных операций в системе только в пределах кредитового остатка на счете участника-плательщика в Национальном банке;
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3) обеспечение просмотра участниками остатков на своих счетах в
Национальном банке в режиме реального времени;
4) обеспечение возможности резервирования средств для обеспечения взаимодействия со смежными системами;
5) обработка платежей в соответствии с установленными приоритетами;
6) управление участниками очередью своих платежей (изменение
приоритетов платежей, отзыв платежей из очереди платежей и т.д.);
7) предоставление Национальным банком внутридневного кредита
и кредита овернайт, обеспеченных залогом государственных ценных бумаг;
8) обеспечение установления лимитов на чистую дебетовую позицию
участников систем розничных платежей.
65. В целях минимизации операционных рисков в системе оператором обеспечивается выполнение следующих мер:
1) обеспечение двойного ввода ключевых полей при подготовке платежных документов в ручном режиме;
2) дублирование аппаратного и программного обеспечения в основном узле;
3) дублирование в резервном центре информации основного узла;
4) дублирование каналов связи для обеспечения непрерывной связи между основным узлом и автоматизированными рабочими местами
участников;
5) организация бесперебойного электроснабжения основного и резервного узлов;
6) обеспечение средств авторизации и аутентификации участников и
персонала системы, шифрование каналов передачи данных для защиты
от несанкционированного доступа;
7) применение электронной цифровой подписи для обеспечения достоверности и целостности передаваемой информации;
8) применение мер антивирусной защиты для обеспечения информационной безопасности программного обеспечения системы;
9) обеспечение резервного копирования всех операций, проводимых
в системе для хранения и восстановления данных в случае возникновения опасности потерь или их дублирования;
10) ведение архивов всех отправленных и поступивших электронных
сообщений для обеспечения сохранности электронных документов в системе;
11) осуществление регулярного контроля соблюдения участниками
правил функционирования системы.
66. В целях минимизации правовых рисков в системе оператором
принимаются меры по устранению правовой неопределенности в отношениях с участниками, осуществляется контроль за соблюдением участниками условий Генерального соглашения, договора об установлении
корреспондентских отношений, норм и правил в рамках системы, уста182
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новленных настоящим Положением и иными нормативными правовыми
актами Национального банка.
67. Участники системы самостоятельно обеспечивают необходимую
ликвидность на своих счетах, открытых в Национальном банке, с использованием инструментов управления ликвидностью (анализ структуры и
качества активов и пассивов, расчет денежных потоков и т.д.).
68. Участники системы предусматривают в своих внутренних нормативных документах методы управления рисками при работе в системе.
69. Оператор системы обеспечивает проведение мониторинга и оценку по каждому виду рисков в системе на постоянной основе.
Глава 9. Заключительные положения
70. Порядок действия оператора и участников системы при возникновении нештатных ситуаций в системе определен в Генеральном соглашении в соответствии с требованиями Положения «Об основных требованиях к функционированию платежной системы Кыргызской Республики
при возникновении нештатных ситуаций в платежной системе», утвержденным постановлением Правления Национального банка от 28 января
2009 года №4/6.
71. В случае расхождения между настоящим Положением и иными
нормативными правовыми актами Национального банка относительно правил функционирования системы действуют нормы настоящего
Положения.
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Бишкек, ул. Уметалиева, 101
от 9 декабря 2015 года № 76/7

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении
Инструкции «О порядке прохождения электронных платежей
через Гроссовую систему расчетов в режиме реального времени в
Кыргызской Республике» от 27 мая 2009 года № 25/11
В соответствии со статьями 7 и 43 Закона Кыргызской Республики
«О Национальном банке Кыргызской Республики», Законом «О платежной системе Кыргызской Республики» Правление Национального банка
Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести изменения и дополнения в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении
Инструкции «О порядке прохождения электронных платежей через
Гроссовую систему расчетов в режиме реального времени в Кыргызской
Республике» от 27 мая 2009 года № 25/11 (прилагается).
2. Юридическому управлению:
–– опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
Национального банка Кыргызской Республики;
–– после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для
включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
4. Управлению платежных систем довести настоящее постановление
до сведения коммерческих банков Кыргызской Республики.
5. Управлению по работе с документами и коммуникаций довести настоящее постановление до сведения областных управлений и
Представительства Национального банка Кыргызской Республики в
Баткенской области.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики
Л. Орозбаеву.
Председатель				
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 9 декабря 2015 года №76\7

Изменения и дополнения в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении
Инструкции «О порядке прохождения электронных платежей через
Гроссовую систему расчетов в режиме реального времени
в Кыргызской Республике» от 27 мая 2009 года № 25/11
Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской
Республики «Об утверждении Инструкции «О порядке прохождения
электронных платежей через Гроссовую систему расчетов в режиме реального времени в Кыргызской Республике» от 27 мая 2009 года № 25/11
следующие изменения и дополнения:
1. в наименовании и по всему тексту постановления слова «прохождения электронных платежей через Гроссовую систему» заменить словами «проведения платежей и расчетов в гроссовой системе» в соответствующих падежах;
2. в Инструкцию «О порядке прохождения электронных платежей
через Гроссовую систему расчетов в режиме реального времени в
Кыргызской Республике, утвержденную вышеуказанным постановлением:
1) в наименовании и по всему тексту слова «прохождения электронных платежей через Гроссовую систему» заменить словами «проведения
платежей и расчетов в гроссовой системе» в соответствующих падежах;
2) по всему тексту слова «банк-плательщик» заменить словами
«участник-плательщик» в соответствующих падежах;
3) пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с
Гражданским кодексом Кыргызской Республики, законами Кыргызской
Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики», «О банках
и банковской деятельности в Кыргызской Республике», «Об электронном
документе и электронной цифровой подписи», «О платежной системе
Кыргызской Республики», Политикой по надзору (оверсайту) за платежной системой Кыргызской Республики, утвержденной постановлением
Правления Национального банка Кыргызской Республики от 15 июля
2015 года № 38/4, Положениями «О безналичных расчетах в Кыргызской
Республике», утвержденным постановлением Правительства Кыргызской
Республики и Национального банка Кыргызской Республики от 9 сентября 2005 года № 420/21/4, и «О гроссовой системе расчетов в режиме
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реального времени в Кыргызской Республике», утвержденным постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от
1 июня 2007 года № 29/3, и другими нормативными правовыми актами
Национального банка Кыргызской Республики (далее – Национальный
банк).»;
4) в пункте 1.2. после слов «передаче и обработке» дополнить словами «платежных документов на бумажном носителе и»;
5) в пункте 1.3. слово «договор» заменить словами «Генеральное соглашение»;
6) пункт 1.4. изложить в следующей редакции:
«1.4. Принципы и методы управления рисками в гроссовой системе
расчетов в режиме реального времени приведены в Политике по управлению рисками в платежной системе Кыргызской Республики, утвержденной постановлением Правления Национального банка Кыргызской
Республики от 19 мая 2005 года № 16/4 и Положении «О гроссовой системе расчетов в режиме реального времени в Кыргызской Республике»,
утвержденном Правлением Национального банка Кыргызской Республики
от 1 июня 2007 года № 29/3.»;
7) пункт 1.6. изложить в следующей редакции:
«1.6. Термины и определения, используемые в настоящей Инструкции,
соответствуют терминам и определениям, приведенным в нормативных правовых актах, указанных в пункте 1.1. настоящей Инструкции.
Дополнительно в настоящей Инструкции используются следующие термины и определения.
Первичный платежный документ – платежный документ на бумажном носителе или в электронной форме, оформленный в соответствии
с законодательством Кыргызской Республики и нормативными актами
Национального банка, удостоверяющий факт совершения платежа.
Расчетное окно – период операционного дня системы, предназначенный для урегулирования обязательств между участниками системы и
проведения расчетов по платежам, находящимся в очереди платежей.»;
8) в пункте 1.8. и по всему тексту слово «Участник» заменить словом
«участник» в соответствующих падежах;
9) наименование раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2. Подготовка и передача платежных документов участником-плательщиком в ГСРРВ»;
10) в четвертом предложении пункта 2.1. после слов «безотзывным
и» дополнить словами «с момента списания средств со счета клиента-плательщика данный платеж для него становится»;
11) наименование раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок проведения платежей и расчетов в ГСРРВ»;
12) в подпункте 3.1.1. пункта 3.1.:
в девятой строке таблицы после слов «первоначальное отключение»
дополнить словами «(расчетное окно)»;
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во втором абзаце «аббревиатуру «КР» заменить словами «Кыргызской
Республики»;
во второй строке таблицы после слов «первоначальное отключение»
дополнить словами «(расчетное окно)»;
13) в пункте 3.4.:
в подпункте 3.4.4. и по всему тексту аббревиатуру «НБКР» заменить
словами «Национальный банк» в соответствующих падежах;
подпункт 3.4.7. дополнить вторым предложением следующего содержания:
«В ГСРРВ окончательный расчет является безусловным и безотзывным.»;
подпункт 3.4.8. изложить в следующей редакции:
«3.4.8. Участник-плательщик несет ответственность за правильность
передаваемых платежных документов и сообщений с момента передачи
клиенту-плательщику подтверждения о приеме платежа к исполнению и
списания средств со счета клиента-плательщика до момента передачи
платежных документов оператору ГСРРВ.»;
дополнить подпунктами 3.4.9. и 3.4.10. следующего содержания:
«3.4.9. Оператор ГСРРВ несет ответственность за проведение платежа с момента передачи участнику-плательщику подтверждения о
приеме платежа к исполнению до момента проведения окончательного
расчета по корреспондентским (текущим) счетам участников, открытых в
Национальном банке.
3.4.10. Участник-получатель платежа несет ответственность с момента зачисления средств на корреспондентский (текущий) счет участника-получателя в Национальном банке до момента зачисления полученных средств на счет клиента-получателя платежа.»;
14) в подпункте 3.5.2. пункта 3.5. и по всему тексту слова «банк-получатель» заменить словами «участник-получатель» в соответствующих
падежах;
15) в подпункте 3.9.1. пункта 3.9. в третьем предложении слова «и
предназначен для урегулирования позиций участников, платежи которых
находятся в очередях платежей.» исключить;
16) пункты 4.1., 4.2., изложить в следующей редакции:
«4.1. Все платежи и расчеты в ГСРРВ проводятся только в пределах
кредитового остатка на корреспондентском (текущем) счете участника-плательщика, открытом в Национальном банке.
4.2. В случае недостатка средств на корреспондентском (текущем)
счете участника-плательщика в Национальном банке данный платеж помещается в очередь платежей.»;
17) в пункте 4.3.:
во втором абзаце слово «прохождения» заменить словом «обработки»;
третий абзац изложить в следующей редакции:
«-проводят мониторинг остатка средств на своем корреспондентском
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(текущем) счете, открытом в Национальном банке, в режиме реального
времени;»;
18) четвертый абзац пункта 4.4. изложить в следующей редакции:
«- обращаются в Национальный банк для получения внутридневного
кредита и кредита овернайт в соответствии с нормативными правовыми
актами Национального банка;»;
19) пункт 5.1. изложить в следующей редакции:
«5.1. Тарифы на услуги, оказываемые Национальным банком по обработке платежей в ГСРРВ, устанавливаются оператором ГСРРВ в соответствии с Политикой ценообразования и установления тарифов на
услуги, оказываемые Национальным банком Кыргызской Республики,
утвержденной постановлением Правления Национального банка от 23
ноября 2002 года № 45/11, утверждаются Правлением Национального
банка и публикуются на официальном сайте Национального банка.»;
20) пункт 6.1. изложить в следующей редакции:
«6.1. Участники ГСРРВ выполняют архивирование всех отправленных и полученных ЭПД и сообщений и хранят их в пределах срока, установленного законодательством Кыргызской Республики и нормативными
правовыми актами Национального банка.»;
21) пункт 7.2. признать утратившим силу;
22) в пункте 7.3. после слов «в соответствии с» дополнить словами
«законодательством Кыргызской Республики и»;
23) пункты 7.4. и 7.5. признать утратившими силу.
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