
МААЛЫМДАМА: 2016-жыл-
дын 1-январына карата Кыргыз  
Республикасынын территориясын-
да 14 эл аралык тез акча кото-
руу системалары (Золотая корона, 

UNIStream, CONTACT, Western Union, Са-
лам, MoneyGram, ЛИДЕР, АНЕЛИК, BLIZKO, 
FASTER, Caspian Money Transfer, БЭСТ, 
Xpress Money, InterExpress,) жана 13 ло-
калдуу тез акча которуу системалары 
(Береке, Эко-Трансфер, Транзит, Аргы-
мак, Кыргызтрансфер, Бакай Трансфер, 
Беркут, Аманат, Money Stream, Азия Экс-
пресс, Ылдам, Тулпар, Capital Transfer)  
иштєєдє.
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Улуттук банк тїшїндїрєт

Бул макалада кеп ылдам акча кото-
руулар системаларын пайдаланууда-

гы коопсуздук жєнїндє жїрмєкчї. 
Бирок, жаўы технологияларды пайда-

лануу менен, биз кєп учурда алар кантип 
иштеп жатканы жєнїндє ойлонбойбуз. Ал-
бетте, мисалы автоунааны айдоо їчїн ич-
ки кыймылдаткычтын тїзїлїшїнїн, башка 
тїйїндєрїнїн техникалык єзгєчєлїктєрїн 
тїшїнїїнїн зарылчылыгы жок. Бирок, терс 
кырдаалдарды болтурбоо їчїн негизги эре-
желерди билїї керек.  

Акча которуулар системасынын єзгє-
чєлїгї системанын эрежелери, бардык 
маалымат жана акчалар борборлоштуру-
луп системанын операторунда жыйнал-
гандыгында турат (эл аралык система-
ларды алганда операторлор Россиянын, 
АКШнын, Казакстандын, Азербайжандын 
ж.б. єлкєлєрдїн территорияларында), ал 
єзїнїн бардык агенттеринин ортосунда 
эсептешїї жїргїзєт. Банктарга бул схемада 
агенттин ролу берилет, ал кардарлар менен 
иштєє, акчаларды кабыл алуу, которууга 
бланктын толтурулушунун жана аны атайын 
программа аркылуу операторго жєнєтїїнїн 
тууралыгы, же которууну берїїдє – бул ко-
торууну суммасы, жєнєтїїчїсї жана кон-
тролдук коду боюнча программадан 
издєє жана алуучуга берїї їчїн 
жооп берет. Банк эмне кылышы 
керек жана кыла албайт – мунун  
баары оператор менен келишим-
дерде жана системанын эрежеле-
ринде кєрсєтїлгєн. Которуулар – кєп 
учурда эл аралык транзакциялар бол-
гондуктан, которууну артка кайтаруу 
процесси ар кайсы єлкєлєрдїн (кото-
рууну жєнєтїї єлкєсї – системанын 
оператору болгон єлкєдє – которууну 
берїї єлкєсї) атайын органдарынын 
ортосундагы макулдашуу процедурала-
ры, ошондой эле бул єлкєлєрдїн мый-
замдарынын єзгєчєлїктєрї менен та-
таалдашат.  

Акча которуулар системаларынын да-
гы бир єзгєчєлїгї – бул ылдамдык. Салт-
туу которууларга салыштырмалуу ал тез. 
Мына ошондуктан жєнєтїїчї єлкєлєргє 
кєп учурда которууну токтотуу татаал, би-
рок которуу берилип калган болсо – анда 
оператор да, банк да эч нерсе кыла албай 
калат. Жєнєтїїчїгє єз акчаларын кайтаруу 
маселесин укук коргоо органдары аркылуу 
гана чечїїгє туура келет. 

Алдамчылар бул системаларды жакшы 
тїшїнїшєт, алардын бардык єзгєчєлїктєрїн 
билишет, ишендирїї жана ар кандай амал-
дар менен ишенчээк жарандарды жок пай-
даларды убада кылуу менен акчалардын 
белгилїї бир суммасын которууну сунушта-
шат. Интернет тармагынан акча которуулар 
системалары менен алдамчылык ыкмалары 
жєнїндє кєп сандаган таржымалдарды жа-
на талкууларды табууга болот. Аз эмес дат-
тануулар Улуттук банка да тїшїїдє. 

Алдамчылыктын кеўири 
белгилїї болгон болжолдуу 

схемалары:
– алдамчылар Интернетке кулактандыруу 

коюшуп, анда кыймылсыз жана кыймыл-
дуу мїлктєрдї, ошондой эле башка буюм-
дарды єтє тємєн баада сунушташат, би-
рок тєлєєнї акча которуулар системасы 
аркылуу гана жїргїзїїнї суранышат. Же 
єзїўдїн тєлєє жєндємдїїлїгїўдї тастык-
тоону жана кїрєє катарында акчаны акча 
которуулар системасы аркылуу жїргїзїїнї, 
ошол эле учурда тастыктоо иретинде 
квитанциянын кєчїрмєсїн жєнєтїїнї  
сунушташат; 

– Сизге лотереянын же акциянын 
жеўїїчїсї болгонуўузду билдиришет жа-
на салыкты же байгени жеткирїї акысын 
тєлєєнї  суранышат; 

– Сизге чалышып, жакын адамыўыз жа-
гымсыз кырдаалга кабылганын (тонол-
гонун, уурдалып кеткенин, аварияга учу-
раганын, ооруканага, милицияга тїшїп 

Тєлємдєрдїн коопсуздугу.  
Эсеп ачпастан акча которуулар системалары

МААЛЫМДАМА: Кыргыз Республи-
касынын аймагында банк эсебин ачуу-
суз акча каражаттарын которуулар 
Кыргыз Республикасынын жеке адам-
дары, резиденттери жана резидент 
эместери тарабынан улуттук же чет 
элдик валюталарда акча которуулар-
дын адистештирилген системаларын 
(локалдуу, эл аралык) пайдалануу менен 
коммерциялык банктар аркылуу же банктар-
дын тїз корреспонденттик мамилелери (эл 
аралык/чек ара аркылуу єткєрїлгєн акча ко-
торуулар) боюнча жїзєгє ашырылат. 

Адамдар акча каражаттарын которуу систе-
маларынын жєнєкєйлїгїн жана ыўгайлуулугун 
дароо эле баалашты, ал аталган системалар-
дын дїркїрєп єсїшїнє алып келди. 

калганын ж.б.) жана ага тезинен акча ке-
ректигин билдиришет; 

– башка єлкєдє ишке орноштурууну 
(окууну) сунушташат, бирок документ-
тер, уруксат, ж.б. чыгымдарды алдын ала 
тєлєєнї сурашат. 

Акча которуулар системасы акча-
ны башка жакка которуунун пайда 
кєрїлбєй турган формасы їчїн кыз-
мат кылат жана бизнес жїргїзїї їчїн 
АРНАЛГАН ЭМЕС, андыктан тєлємдїн 
єткєрїлгєндїгїнїн тастыкталуусу бо-
ло албай турганын эске алыўыздар. Алдоо 
болгондо акчаны артка кайтарууга дээрлик 
мїмкїн эмес. Алдамчыларды аныктоо єтє та- 
таал, себеби алар адатта башка єлкєлєрдїн 
жарандары болуп саналышат, кєп учур-
да акчаны алууда жасалма документтерди 
пайдаланышат же башка адамдар аркылуу  
аракеттенишет.  

Мунун баарын эске алуу менен акча 
которуулар системасында жєнєтїїчїлєр 
жана алуучулар акча каражаттарын 
жєнєтїїдєгї мїмкїн болуучу тобокел-
диктерди тїшїнїїгє тийиш. Процесс-
тин ар бир катышуучусу анын ролу їчїн 
каралган жоопкерчиликти тартууга  
тийиш. 

Акча которуулар системасы  
аркылуу акча которууда  

алдамчылыкты болтурбоого  
жардам берїїчї жєнєкєй  
эрежелердин болжолдуу  

тизмеси: 

• єзїўїз билбеген жана кєрбєгєн адам-
дарга эч качан акча жєнєтпєўїз; 

• ашкере жагымдуу болуп сезилген ар 
кандай бїтїмдєрдєн жана сунуштардан 
сактаныўыз; 

• Интернеттен алынган товарларга акы 
тєлєє їчїн акча которуулар системасын 
пайдаланбаўыз; 

• чет элдик лотереялардан утуштар  
боюнча салыктарды же жыйымдарды тєлєє 
їчїн эч качан акча жєнєтпєўїз. 

Сиз алдамчылардын курмандыгы болуп 
калганыўызды сезип турсаўыз, анда ал акча 
каражатын которгон банкка кайрылыўыз. 
Эгерде которуу бериле элек болсо, анда сиз-
дин аны кайра кайтарып алганга укугуўуз 
бар. А которуу берилип калган болсо, анда 
сиз банк системанын операторунан зарыл 
маалыматтарды сурап алуу мїмкїнчїлїгїнє 
ээ болуу їчїн тиешелїї арызды жазыўыз. 
Кандай болгондо да, банктын кызмат-
керлеринен акча которуулар систе-
масы жєнїндє кеўири маалыматты 
сурагандан тартынбаўыз. Банктын 
кызматкерлери тїшїндїрїї иштерин 
жїргїзїїгє милдеттїї. 

Алдамчылыктан кантип коопсуз-
данууга болот?  

Сак болуўуз жана тємєн-
кїдєй учурларда ойлонуўуз: 

• Сиз ашкере эле жагымдуу болгон, ай-
талы, кымбат же тартыш товар єтє тємєн 
баада болгон сунуш алдыўыз. 

• Сиз Интернет аукциондогу сатыкта 
жеўїїчї болуп калдыўыз жана тєлєєнїн 
жалгыз формасына – акча которууга ма-
кул болгон сатуучу менен келишип  
жатасыз. 

• Сизге лотереянын жеўїїчїсї бол-
гонуўузду же байге утканыўызды, би-
рок, аны алганга чейин салыктарды же 
жыйымдарды тєлєєгє тийиштигиўизди 
билдиришїїдє.  

• Сизге кулак тан дырууўуз боюнча  
жооп берип жана їй жаныбарыўыз же баа-
луу буюмдарыўыз табылганын билдиришип 
жана аларды жєнєтїї їчїн сїйїнчї ката-
рында акча салууну суранышууда. 

• Сиз товар сатып жатасыз жана сураган 
бааўыздан алда канча ашкан суммага чек 
алдыўыз, бирок, сизден ашыкча сумманы 
кайра акчалай которуу менен жєнєтїїнї 
суранышууда. 

• Сизге тємєн їстєк пайыз менен насыя 
сунушташууда, бирок, жыйымдын сумма-
сын же карызды тейлєє боюнча алгачкы 

тєлємдєрдї акча которуу кызматы аркы-
луу алдын ала тєлєєнї суранышууда. 

• Сизге кимдир бирєє жакын ада-
мыўызды кїрєє менен бошотуу же 

дарылоо їчїн акча которуу 
єтїнїчї менен милиция кыз-

маткеримин же оорукана-
данмын деп чалып жатат. 

• Сиз соода єкїлчїлїгї 
вакансиясы жєнїндє 
кулактандыруу боюн-
ча чалдыўыз жана сиз-
ге чек жєнєтїшїп жа-

на акчаны кайра которуп 
жиберїїўїздї суранышуу-

да. Банк акчаны бергенде да 
чек же тєлєм тапшырыгы кийин 

системада иштетилїїдєн єтє тур-
гандыгын билдирбейт. Жасалма чек-

ти же тєлєм тапшырыгын табуу жумалап 
жїрїшї мїмкїн жана бул убакта банк сиз-
дин эсебиўизге алгач эсептелген сумманы 
кармап тура алат. 

• Интернет аукциондо алынган товар-
ларга акча которуулардын жардамы менен 
тєлєєдєн качыўыз. 

• Эч кимге єзїўїздїн: кимге, кимден 
которгонуўуз, суммасы, андан да сиздин 
которууўузга система ыйгарган контрол-
дук код жєнїндє билдирбеўиз. Бардык эле 
єлкєлєрдє кодду билїїнї жана паспорт-
ту кєрсєтїїнї талап кыла беришпейт. Ай-
рым єлкєлєрдє которуу жєнєтїїчї жєнїндє 
маалымат, которуунун суммасы жана 
жєнєтїлгєн єлкє кєрсєтїлгєндє бериле 
берет. Бул эми ар бир єлкєнїн мыйзамдык 
єзгєчєлїктєрї.  

Акча которуулар системасы, албетте, єз 
туугандарына жана жакындарына акча-
лай которууларды тезинен жєнєтїї їчїн 
ыўгайлуу аспап. Бирок, ар бир медалдын 
экинчи бети болгондой эле, сактык жана 
технологиянын  єзгєчєлїктєрїн билїї жа-
гымсыз кырдаалдарды болтурбоого жана 
прогресстин жетишкендиктеринен пайда-
ланууга жардам берет.    

Эсиўиздерде 
болсун!!!

• Акча которуулар кызматы – бул сиз 
билген жана ишенген адамдарга акча ко-

торуунун ылдам, ишенимдїї жана ыўгайлуу 
ыкмасы. Кызмат сиз билбеген адамдарга акча 
которууга арналган эмес.  

• Акча которууну жєнєтїїдє алуучунун ой-
дон чыгарылган ысымын пайдалануу бейтаа-
ныш менен бїтїм жасоодо коргобойт. Мын-
дай кылбаўыз. 

• Эгерде бир нерсе чындык болу-
шу їчїн єтє жакшы угулса, ал иш 

жїзїндє чындык эместиги 
кєбїрєєк ыктымал. 


