
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНКЫНЫН

ЧЕНЕМДИК
АКТЫЛАРЫ

№6/2013

НОРМАТИВНЫЕ
АКТЫ

НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкынын ченемдик актылары

Редакциялык коллегия:
Төрайым:   Садыркулова А.М.
Коллегия мүчөлөрү: Темиров К.А.
   Яковлева О.В.
   Садыкова Н.О.
Жооптуу катчы:   Абдиева К.Т.

Басылманын мазмунуна тиешелөө маселелер боюнча 
маалымат алуу үчүн:
Бишкек шаары, Т. Үметалиев атындагы көчө, 101, 
Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкынын, Юридикалык бөлүмүнө:
 телефон: (996 312) 669034 телефону
 факс: (996 312) 610730 факсы боюнча кайрылсаңыздар болот
 http://www.nbkr.kg

Басылманы таркатуу маселеси боюнча:
Бишкек шаары, Т. Үметалиев атындагы көчө, 101, 
Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкынын, Тышкы жана коомдук байланыштар бөлүмү:
 телефон: (996 312) 669 009
 факс: (996 312) 61 04 56
 http://www.nbkr.kg

Республиканын коммерциялык банктарын жана коомчулукту Улуттук 
банктын ченемдик документтери жана банктын иши жөнүндөгү расмий 
маалыматтар менен камсыз кылуу, ошондой эле Кыргыз Республикасы-
нын банктык мыйзамдарын кеңири жайылтуу үчүн Улуттук банктын че-
немдик актыларын расмий жарыялоо бул басылманын негизги максаты 
болуп саналат. Басылма айына бир жолу кыргыз жана орус тилдеринде 
жарыяланып турат.

Уюштуруучусу - Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы.
Басылма Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде каттоодон өткөн 
жана 1998-жылдын 5-октябрында 321-номердеги күбөлүктү алган.

ЖИ Маслов А.С. (Graffa типографиясы) 
жана басылып чыгарылган.
Бишкек шаары, Огонбаева көчөсү, 222
2013-жылдын 22-июля басууга кол коюлган.
2013-жылдын 26-июля басылган.
185 нускада чыгарылат.

© Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, 2013-жыл.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын уруксатысыз басылманы кайсы фор-
мада, кайсы каражаттар менен болбосун көчүрүп басууга жана таркатууга жол 
берилбейт. Кайра басууда жана андан шилтеме келтирүүдө «Кыргыз Республика-
сынын Улуттук банкынын ченемдик актылары» басылмасына таянуу зарыл.



Нормативные акты Национального банка
Кыргызской Республики 

Редакционная коллегия:
Председатель:    Садыркулова А.М.
Члены коллегии:     Темиров К.А.
    Яковлева О.В.
    Садыкова Н.О.
Ответственный секретарь: Абдиева К.Т.

По вопросам, связанным с содержанием публикаций, обращайтесь по 
адресу:
г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101, Национальный банк Кыргызской Республики, 
Юридический отдел:
 телефон: (996 312) 669 034
 факс: (996 312) 610 730
 http://www.nbkr.kg

По вопросам, связанным с распространением публикаций Национального 
банка Кыргызской Республики, обращайтесь по адресу:
г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101, Национальный банк Кыргызской Республики, 
Отдел внешних и общественных связей:
 телефон: (996 312) 669 009
 факс: (996 312) 61 04 56
 http://www.nbkr.kg

Целью издания журнала является официальная публикация норма-
тивных актов Национального банка для обеспечения коммерческих бан-
ков и общественности нормативными документами Национального бан-
ка и официальной информацией о деятельности Национального банка, 
а также проведение пропаганды банковского законодательства Кыргыз-
ской Республики. Предположительная периодичность издания журнала 
- один раз в месяц на кыргызском и русском языках.

Учредитель: Национальный банк Кыргызской Республики.
Издание зарегистрировано Министерством юстиции Кыргызской Республики, 
свидетельство о регистрации СМИ № 321 от 5.10.1998 года.

Подготовлено к печати и отпечатано в типографии «Graffa» ЧП Маслов А.С.
г. Бишкек, ул. Огонбаева, 222
Подписано в печать 22 июля 2013 г.
Отпечатано 26 июля 2013 г.
Тираж 185 экз.

© Национальный банк Кыргызской Республики, 2013 год.

Настоящее издание не подлежит воспроизведению и распространению в любой 
форме и любыми средствами без разрешения Национального банка Кыргызской 
Республики. При перепечатке и переводе выдержек ссылка на издание «Норма-
тивные акты Национального банка Кыргызской Республики» обязательна.



Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкынын басылмалары

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жылдык отчету

Басылма Улуттук банктын =тк=н жылдагы иши боюнча толук отчету бо-
луп саналат. Ал Республиканын экономикалык =нъгъшъ, Улуттук банктын 
акчакредит саясаты, финансылык отчету ж=нънд= кыскача маалыматтарды, 
Улуттук банктын ишине тиешелъъ жалпы маалыматтарды, статистикалык 
тиркемелерди камтыйт. Кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарыяланат. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бюллетени 

Маалыматтык басылма Кыргыз Республикасынын экономикасына не-
гизги макроэкономикалык к=рс=ткъчт=ръ жана анын секторлору боюнча 
статистикалык маалыматтарды камтыйт. Ай сайын кыргыз, орус жана ан-
глис тилдеринде жарык к=р=т.

Кыргыз Республикасынын т=л=м тещдеми 

Басылмада тышкы сектордун =нъгъшънд=гъ акыркы тенденциялар ча-
гылдырылат. Тиркемелеринде т=л=м тещдеминин нейтралдуу формасы, 
тышкы соода тъзъмъ, эларалык камдар (резервдер) тышкы карыз боюнча 
маалыматтарды камтыган таблицалар келтирилген. Чейрек сайын - ян-
варь, май, июль, октябрь айларында кыргыз, орус жана англис тилдерин-
де жарыяланат.

Кыргыз Республикасында инфляция боюнча баяндама

Басылмада республикада жана анын региондорунда керект== баала-
рынын динамикасы, инфляциянын негизги факторлорун анализд==л=р, 
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын акчакредит саясат жагын-
да кабыл алган чечимдери ж=нънд=гъ маалыматтар камтылып, кийинки 
мезгилге инфляциялык болжолдоолор келтирилет. Чейрек сайын кыргыз, 
орус жана англис тилдеринде жарыяланат.

Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу 
ж=нънд= отчет

Басылма Кыргыз Республикасынын финансы системасынын учурдагы 
абалын экономиканын башка секторлору менен =з ара байланышта кароого 
алынышы боюнча аналитикалык маалыматты камтыйт. Кыргыз Республи-
касынын финансы секторунун туруктуулугу ж=нънд= коомчулукка маалым-
дайт. Алты айда бир жолу кыргыз, орус жана англис тилинде жарык к=р=т.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын пресс-релизи

Улуттук банкта жана бътънд=й банк тутумунда бир апта ичинде болуп 
=тк=н жащылыктарды, Улуттук банктын ыкчам маалыматтарын, финансы 
рыногу боюнча аналитикалык материалдарды жана жалпыга маалымдоо 
каражаттары, юридикалык жактар жана жеке адамдар ъчън маалыматтар-
ды камтыйт. Апта сайын кыргыз жана орус тилдеринде жарыяланат.



Издания Национального банка
Кыргызской Республики

Годовой отчет Национального банка Кыргызской Республики
Издание является полным отчетом Национального банка за прошед-

ший год. Содержит краткую информацию об экономическом развитии 
республики и денежно-кредитной политике, финансовую отчетность На-
ционального банка, общие сведения о НБКР, статические приложения. Вы-
пускается на трех языках: кыргызском, русском и английском.

Бюллетень Национального банка Кыргызской Республики 
Информационное издание содержит статические сведения по основ-

ным 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 та-
блицы с данными по нейтральной форме платежного баланса, структуре 
внешней торговли, международным резервам, внешнему долгу. Выпуска-
ется ежеквартально - в январе, мае, июле, октябре на кыргызском, рус-
ском и английском языках.

Обзор инфляции в Кыргызской Республике
Издание содержит описание динамики потребительских цен в респу-

блике и ее регионах, анализ основных факторов инфляции, информа-
цию о решениях Национального банка Кыргызской Республики в области 
денежно-кредитной политики и представляет прогноз инфляции на пред-
стоящий период. Публикуется ежеквартально на кыргызском, русском и 
английском языках.

Отчет о стабильности финансового сектора Кыргызской Республики
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 ме-
сяцев на трех языках: кыргызском, русском и английском

Пресс-релиз Национального банка Кыргызской Республики
«Пресс-релиз НБКР» содержит хронику событий, происходящих в На-

циональном банке и банковской системе в целом, оперативную информа-
цию 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.
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МАЗМУНУ

1.  Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкарма-
сынын 2013-жылдын 14 июнундагы № 19/2 «Банктык 
жана микрофинансылык уюмдар тарабынан сунуш-
талган кызмат көрсөтүүлөрдүн баасын белгилөө сая-
сатына карата минималдуу талаптар жөнүндө” жобо-
ну бекитүү тууралуу” токтом;

2.  Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы-
нын 2013-жылдын 14-июнундагы № 19\3 «Улуттук банк 
Башкармасынын 2009-жылдын 11-мартындагы №12/6 
“Банктардын капиталынын (өздүк каражаттарынын) 
минималдуу өлчөмү жөнүндө” токтомунун 1-2-пункту-
нун чечмелениши (түшүндүрмөсү) тууралуу” токтому;

3.  Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкарма-
сынын 2013-жылдын 26-июнундагы № 20\1 «Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик баалуу 
кагаздарын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 
аркылуу жайгаштыруу, кайталап сунуштоо, кошумча 
жайгаштыруу, кайтара сатып алуу жана алар менен 
эсептешүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө» жобо-
ну бекитүү тууралуу” токтому;

4.  Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы-
нын 2013-жылдын 26- июундагы № 20/7 «Улуттук банк 
Башкармасы тарабынан 2005- жылдын 25- августунда 
кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет ми-
нистрлигинде 2005- жылдын 16-сентябрында 132-05 
номеринде каттоодон өткөрүлгөн № 26/ 5токтом менен 
бекитилген “Мезгил мезгили менен берилүүчү регуля-
тивдик банктык отчет жөнүндө” жобого өзгөртүүлөрдү 
жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” токтому;

5.  Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкарма-
сынын 2013-жылдын 26-июнундагы № 20\13 «Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кайра 
каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында 
кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө” 
жобону бекитүү тууралуу” токтому
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к политике ценообразования банковских услуг и услуг, 
оказываемых микрофинансовыми организациями»;

2.  Постановление Правления Национального банка 
Кыргызской Республики № 19\3 от 14.06.13г. «О толко-
вании (разъяснении) пункта 1-2 постановления Прав-
ления Национального банка Кыргызской Республики 
№12/6 от 11.03.2009 года «О минимальном размере 
капитала (собственных средств) банков»;

3.  Постановление Правления Национального банка 
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ценными бумагами Правительства Кыргызской Респу-
блики через Национальный банк Кыргызской Респу-
блики»;

4.  Постановление Правления Национального банка 
Кыргызской Республики № 20/7 от  26 июня 2013 г. «О 
внесении изменений и дополнений в Положение «О 
Периодическом регулятивном банковском отчете», 
утвержденное постановлением Правления Нацио-
нального банка КР № 26/5 от 25 августа 2005 года, за-
регистрированное в МЮ КР 16.09.2005 г., рег. Номер 
132-05;

5.  Постановление Правления Национального банка 
Кыргызской Республики № 20\13 от 26.06.13г. “Об ут-
верждении Положения «О порядке проведения Наци-
ональным банком Кыргызской Республики кредитных 
аукционов для целей рефинансирования и поддержа-
ния ликвидности»;
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2013-жылдын 14-июнундагы № 19\2 токтому

«Банктык жана микрофинансылык уюмдар тарабынан сунушталган 
кызмат көрсөтүүлөрдүн баасын белгилөө саясатына карата 
минималдуу талаптар жөнүндө” жобону бекитүү тууралуу 

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 
жөнүндө” мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине таянуу менен Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

1. Кароого сунушталган «Банктык жана микрофинансылык уюмдар тара-
бынан сунушталган кызмат көрсөтүүлөрдүн баасын белгилөө саясаты-
на карата минималдуу талаптар жөнүндө” жобо (кошо тиркелет) беки-
тилсин.

2. Юридика башкармалыгы бул токтомду Улуттук банктын расмий сайты-
на жарыяласын. 

3. Токтом расмий жарыялангандан 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. 
4. Юридика башкармалыгы расмий жарыялангандан кийин бул токтомду 

Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекет-
тик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Ади-
лет министрлигине жөнөтсүн.

5. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул ток-
том менен коммерциялык банктарды, Микрофинансылык уюмдар ас-
социациясын, Кыргызстандын кредиттик союздар жана кооперативдер 
бирлигин, Кыргызстандын кредиттик союздар кооперативдер ассоциа-
циясын жана “Кредиттик союздардын финансылык компаниясы” ААК-
сын тааныштырсын.

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасы-
нын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары З.Л.Чокоев мырзага 
жүктөлсүн. 

Төрага               Асанкожоева З.М.
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Улуттук банк Башкармасынын 
2013-жылдын «14» июнундагы

№ 19\2 токтому менен бекитилген 

«Банктык жана микрофинансылык уюмдар тарабынан сунушталган 
кызмат көрсөтүүлөрдүн баасын белгилөө саясатына карата 

минималдуу талаптар жөнүндө” жобо

I. Жалпы жоболор 

1. Бул жобо Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улут-
тук банкы жөнүндө”, “Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк 
иши жөнүндө”, “Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюм-
дар жөнүндө”, “Кредиттик союздар жөнүндө”, “Атаандаштык тууралуу“ 
мыйзамдарына, Улуттук банк тарабынан лицензияланган жана иши ал 
тарабынан жөнгө салынган коммерциялык банктар жана башка финан-
сы-кредит мекемелеринин Кыргыз Республикасынын банктык кызмат 
көрсөтүүлөр рыногундагы монополияга каршы жөнгө салуу, атаандаш-
тыкты өнүктүрүү жана керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо саясатына 
жана анын негизги принциптерине, ошондой эле Кыргыз Республика-
сынын башка ченемдик укуктук актыларына ылайык иштелип чыккан.

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензияланган жана иши 
ал тарабынан жөнгө салынган, анын ичинде ислам банк иши жана кар-
жылоо принциптерине ылайык Кыргыз Республикасынын монополи-
яга каршы мыйзам талаптарын сактоо үчүн банктык операцияларды 
жүзөгө ашырууда колдонулган атайы атоолорду (терминдерди) эске 
алуу менен иш алып барган коммерциялык банктардын банктык кыз-
мат көрсөтүүлөрүнүн жана финансы-кредит мекемелеринин (мындан 
ары – ФКМ) сунуштаган кызматтардын баасын белгилөөгө карата си-
стемалуу ыкманы камсыз кылуу, мына ушул жобонун негизги максаты 
болуп саналат. 

3. Ушул жобонун максатында, баа түзүү саясаты – бул ФКМдердин баа 
түзүү стратегиясын аныктоого багытталган иши, ал ФКМдердин ар 
кандай банктык кызмат көрсөтүүлөргө (продукттарга) жана микрофи-
нансылык уюмдар сунуштаган кызматтарга баа түзүү (бааны белгилөө) 
процессин жөнгө салган, рынок коньюнктурасынын өзгөрүүсүнө ылай-
ык тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилген ички ченемдик документтеринде 
камтылууга тийиш. 

4. Пайыздык чендер жана комиссиялык сый акылар, ошондой эле ми-
крофинансылык уюмдар сунуштаган банктык кызмат көрсөтүүлөргө 
тарифтер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ФКМдер 
тарабынан өз алдынча белгиленет. 
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II. ФКМдердин баа түзүү саясатына карата талаптар

5. Ар бир ФКМ ыйгарым укуктуу башкаруу органы тарабынан (банктар 
үчүн Директорлор кеңеши, ал эми башка ФКМдер үчүн ыйгарым укук-
туу башкаруу органы/жак тарабынан) бекитилген баа түзүү саясаты 
иштелип чыгышы зарыл. 

6. Аткаруу органы (банктар үчүн – Банк Башкармасы, ал эми башка 
ФКМдер үчүн ыйгарым укуктуу аткаруу органы/жак тарабынан) баа 
түзүү саясатынын иштелип чыгышы жана анын жүзөгө ашырылышы 
үчүн жоопкерчиликтүү болуп саналат.

7. Баа түзүү саясатында эң аз дегенде төмөнкүлөр камтылышы зарыл:
1) ФКМдин орун алган тобокелдиктерди жана сый акыларды эске алуу 

менен активдүү жана пассивдүү операцияларды жүзөгө ашырууда 
баа түзүү саясатынын максаттары жана милдеттери;

2) Банктык кызмат көрсөтүүлөргө жана микрофинансылык уюм-
дар сунуштаган кызматтарды керектөөчүлөргө рыноктук талдап-
иликтөөлөр жана аларга баа белгилөөгө карата талаптар;

3) ФКМ тарабынан белгиленген рентабелдүүлүк деңгээлине жетишүү 
үчүн административдик-чарбалык чыгашаларды кошо алганда, 
пайыздык жана пайыздык эмес чыгашаларга талдап-иликтөөлөрдү 
жүргүзүү боюнча талаптар;

4) Кредиттердин бардык түрү боюнча пайыздык чендер калыпта-
на турган жана ФКМдер үчүн алгылыктуу болгон компоненттерди 
чечмелөөгө, пайыздык чендердин төмөнкү жана жогорку чектерин 
аныктоого карата талаптар, ошондой эле алардын колдонулушу 
жана мезгил-мезгили менен кайрадан карап чыгуу тартибине ка-
рата талаптар (тартылган каражаттардын наркын, кредитти тейлөө 
наркын, кошумча чыгашаларды, потенциалдуу жоготуулардын жана 
чыгым тартууларынын ордун жабууга кам түзүүгө кеткен чыгаша-
ларды, орун алуучу тобокелдиктерди, инфляция көрсөткүчүн, са-
лыктарды, ФКМ рентабелдүүлүгүнүн белгиленген деңгээлин жана 
объективдүү орун алган факторлор, ФКМдин ишинин регионалдык 
ж.б. өзгөчөлүктөрү менен шартталган, башка сарптоолорду); 

5) Депозиттердин бардык түрү боюнча пайыздык чендердин компо-
ненттерин чечмелөөгө карата талаптар, ФКМдер үчүн алгылыктуу 
болгон пайыздык чендердин төмөнкү жана жогорку чектери, алар-
дын колдонулушуна жана мезгил-мезгили менен кайрадан каралып 
чыгышына карата талаптар;

6) Башка банктык кызмат көрсөтүүлөрдүн жана микрофинансылык 
уюмдар тарабынан сунушталган банктык кызмат көрсөтүүлөрдүн 
наркынын негиздүүлүгүнө карата талаптар; 



11

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 6, 2013

7) Банктык кызмат көрсөтүүлөргө жана микрофинансылык уюмдар 
тарабынан сунушталган кызмат көрсөтүүлөргө бааны аныктоо ык-
масын тандоо негиздемелерин, ошондой эле ФКМдердин бизнес 
жүргүзүүсүнүн реалдуу өбөлгөлөрүнө жана өзгөчөлүктөрүнө негиз-
денген ыкмаларга карата талаптарды;

8) ФКМдердин башкаруу органдарынын жана тиешелүү түзүмдүк 
бөлүмдөрүнүн ыйгарым укуктарын, баа түзүү саясатынын максат-
тарына жетишүү жана баа түзүү стратегиясынын аткарылышы үчүн 
алардын жоопкерчилиги, ФКМдеги баа түзүү саясатына монито-
ринг;

9) контролдукту жүзөгө ашыруу, анын натыйжалуулугуна талдап-
иликтөөлөрдү жүргүзүүгө карата талаптар;

10)  банктык кызмат көрсөтүүлөрдү жана микрофинансылык уюмдардын 
кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо шарттары, ФКМдин колдонуудагы 
пайыздык чендерине жана тарифтерине сунушталган өзгөртүүлөр 
жана толуктоолор туралуу кардарларга өз учурунда маалымдалы-
шына карата талапта;

11) колдонуудагы тарифтерге мезгил-мезгили менен талдап-
иликтөөлөрдү жүргүзүү жана аларды кайрадан карап чыгуу жана 
натыйжасын ыйгарым укуктуу башкаруу органынын кароосуна су-
нуштоо талаптары. 

III. Корутунду жоболор.

8. ФКМдер тарабынан ишке ашырылып жаткан баа түзүү саясаты 
транспаренттүү болууга, Кыргыз Республикасынын монополияга 
каршы жөнгө салуу жагындагы мыйзам талаптарына ылайык ке-
лип, адилет атаандашууну өнүктүрүүгө жана банктык кызматтарды 
керектөөчүлөрдүн укугун коргоого багытталышы зарыл. 

9. Баа түзүү саясаты ыйгарым укуктуу башкаруу органы тарабынан беки-
тилип, жаңы иш багыттарын жана жетишилген ийгиликтерди эске алуу 
менен жылына кеминде бир жолу кайрадан каралып турууга тийиш.

10. ФКМдер баа түзүү саясатын жана ички документтерин Кыргыз Респу-
бликасынын Улуттук банкынын талабы боюнча кароого сунуштоого 
милдеттүү.

11. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы республиканын колдонуудагы 
мыйзам талаптарына ылайык келиши көз карашынан ФКМдердин баа 
түзүү саясатына талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүп турат.  
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
2013-жылдын 14-июнундагы № 19\3 токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 11-мартындагы №12/6 
“Банктардын капиталынын (өздүк каражаттарынын) минималдуу 

өлчөмү жөнүндө” токтомунун
 1-2-пунктунун чечмелениши (түшүндүрмөсү) тууралуу

Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 11-мартындагы №12/6 
“Банктардын капиталынын (өздүк каражаттарынын) минималдуу өлчөмү 
жөнүндө” токтомунун 1-2-пунктунун мааниси эки башка түшүнүп калуу жаг-
дайын четтетүү максатында, “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук 
актылары жөнүндө” мыйзамынын 31-беренесине, “Кыргыз Республикасы-
нын Улуттук банкы жөнүндө” мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине таянуу 
менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 11-мартында кабыл 
алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жыл-
дын 1-апрелинде 30-09 номеринде каттоодон өткөртүлгөн №12/6 ток-
томдун 1-2-пункту боюнча берилген чечмелөөлөр (түшүндүрмөлөр) 
бекитилсин.

2. Токтом жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.
3. Юридика башкармалыгы:

- бул токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын;
- расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик 

укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы 
үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине 
жөнөтүлүшүн камсыз кылсын.

4. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы бул токтом 
менен коммерциялык банктарды тааныштырсын.

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасы-
нын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары З.Л.Чокоев мырзага 
жүктөлсүн. 

Төрага              Асанкожоева З.М.
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Улуттук банк Башкармасынын 
2013-жылдын 14-июнундагы

№19\3 токтомуна карата тиркеме

Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 11-мартындагы №12/6 
“Банктардын капиталынын (өздүк каражаттарынын) минималдуу өлчөмү 

жөнүндө” токтомунун 1-2-пункту боюнча
ЧЕЧМЕЛӨӨЛӨР (ТҮШҮНДҮРМӨЛӨР)

“Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 11-мартында-
гы №12/6 “Банктардын капиталынын (өздүк каражаттарынын) 
минималдуу өлчөмү жөнүндө” токтомунун 1-2-пунктунда  Кыргыз 
Республикасынын “Банктарды консервациялоо, жоюу жана банкроттоо 
жөнүндө” мыйзамына ылайык, атайы администрлөө режиминде турган 
банкты сатып алуу учурунда капиталдын (өздүк каражаттардын) мини-
малдуу өлчөмүнө тиешелүү экономикалык ченемдик кеминде 600 млн сом 
өлчөмүндө белгилөө” дегенден улам, “Банктарды консервациялоо, жоюу 
жана банкроттоо жөнүндө” мыйзамынын талабына ылайык, атайы 
администрлөө режиминде турган банкты сатып алуу учурунда капи-
талдын (өздүк каражаттардын) минималдуу өлчөмүнө тиешелүү эконо-
микалык ченем, аталган мыйзамдын 19-7-беренесинде көрсөтүлгөн 
мөөнөт бүткөндөн кийин гана кеминде 600 млн. сом өлчөмүндө бел-
гиленет” деп түшүнүү зарыл.

“Банктарды консервациялоо, жоюу жана банкроттоо жөнүндө ”Мый-
замдын 19-7-беренесинде көрсөтүлгөн жеңилдик каралган мөөнөт 
бүткөндөн кийинУлуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 11-мартын-
дагы №12/6“Банктардын капиталынын (өздүк каражаттарынын) минимал-
дуу өлчөмү жөнүндө” токтому колдонулат. 
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2013-жылдын 26-июнундагы № 20\1 токтому

«Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик баалуу 
кагаздарын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу 

жайгаштыруу, кайталап сунуштоо, кошумча жайгаштыруу, кайтара 
сатып алуу жана алар менен эсептешүлөрдү жүргүзүүнүн 

тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук бан-
кы жөнүндө» мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. «Кыргыз Республикасынын Ёкмөтүнүн мамлекеттик баалуу кагаздарын 
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштыруу, кайта-
лап сунуштоо, кошумча жайгаштыруу, кайтара сатып алуу жана алар 
менен эсептешүүлөрдү жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобо (кошо тирке-
лет) бекитилсин.

2. «Кыргыз Республикасынын Ёкмөтүнүн мамлекеттик баалуу кагаздарын 
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштыруу, кайта-
лап сунуштоо, кошумча жайгаштыруу, кайтара сатып алуу жана алар 
менен эсептешүүлөрдү жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобонун нормала-
ры күчүнө кирген күндөн тартып, Улуттук банктын төмөнкү ченемдик 
документтери күчүн жоготкон катары таанылсын:
- Улуттук банк Башкармасынын 1997-жылдын 18-июнундагы №15/12 

токтому менен бекитилген «Финансы-кредит мекемелердин мамле-
кеттик казына векселдери менен операцияларды жүргүзүү тартиби 
жөнүндө» жобо;

- Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 1-декабрындагы №31/2 
токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук бан-
кы аркылуу жайгаштырылуучу мамлекеттик баалуу кагаздар рыно-
гунда биринчилик дилерлердин иши жөнүндө» жобо;

- Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 19-сентябрындагы 
№42/4 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын мам-
лекеттик казына векселдерин Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкы аркылуу жайгаштыруу боюнча аукцион өткөрүү тартиби 
жөнүндө» жобо;

- Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 26-ноябрындагы №42/4 
токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик 
казына облигацияларын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 
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аркылуу жайгаштыруу, кайталап сунуштоо, кошумча жайгаштыруу, 
кайтара сатып алуу жана алар менен эсептешүүлөрдү жүргүзүү тар-
тиби жөнүндө» жобо;

3. Токтом Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий сайтына 
жарыялансын.

4. Юридика башкармалыгы бул токтомду расмий жарыялангандан кийин 
Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекет-
тик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Ади-
лет министрилигине жөнөтсүн.

5. Токтом расмий жарыялангандан 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.
6. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы ушул токтом менен ком-

мерциялык банктарды тааныштырсын.
7. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары Абдыбалы тегин С. мыр-
зага жүктөлсүн.

Төрага              Асанкожоева З.М.
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Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банк Башкармасынын

2013-жылдын «26 » - июнундагы № 20\1
токтому менен бекитилген

«Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик баалуу 
кагаздарын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу 

жайгаштыруу, кайталап сунуштоо, кошумча жайгаштыруу, кайтара 
сатып алуу жана алар менен эсептешүүлөрдү жүргүзүү тартиби 

жөнүндө» жобо

1. Жалпы жоболор
1. Бул Жобо, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамынын жана Кыргыз Республикасы-
нын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 2-октябрындагы №556 токтому менен 
бекитилген «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагазда-
рын (мындан ары-МБК) чыгаруу, жайгаштыруу, жүгүртүү жана төлөө 
жөнүндө» жобого ылайык, мамлекеттик баалуу кагаздар эмитентинин 
- Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин (2013-жылдын 
22-мартындагы №10-1-2/2733 жана 201-жылдын 2-майындагы №10-
1-2/4295 каттары) позициясын эске алуу менен иштелип чыккан жана 
анда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (мындан ары –Улут-
тук банк) Республиканын аймагында Кыргыз Республикасынын Финан-
сы министрлиги тарабынан чыгарылган (мындан ары - Финансы минис-
трлиги, Эмитент) мамлекеттик баалуу кагаздарды жайгаштыруу, кайта-
лап сунуштоо, кошумча жайгаштыруу, кайтара сатып алуу жана алар 
менен эсептешүүлөрдү жүргүзүү боюнча операцияларды ишке ашыруу 
тартиби аныкталат.

2. Улуттук банк МБКларды жайгаштыруу, кайталап сунуштоо, кошумча 
(аукциондон тышкары) жайгаштыруу, кайтара сатып алуу жана алар 
менен эсептешүүлөрдү жүргүзүү жана депозитардык эсепке алуу бо-
юнча операцияларын Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жыл-
дын 2-октябрындагы №556 токтому жана ушул жобо менен бекитилген 
«Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздарын чыгаруу, 
жайгаштыруу, жүгүртүү жана төлөө жөнүндө» жобого жана ушул Жо-
бого ылайык, Финансы министирлиги менен түзүлгөн келишимдин не-
гизинде ишке ашырат.

3. Мамлекеттик казына векселдери (мындан ары -МКВ) жана Мамлекет-
тик казына облигациялары (мындан ары - МКО) Кыргыз Республикасы-
нын Өкмөтүнүн мамлекеттик баалуу кагаздарын түшүндүрөт. 
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4. МБКларды жайгаштыруу жана кайталап сунуштоо, Улуттук банк тара-
бынан Улуттук банктын автоматташтырылган тоорук системасы (мын-
дан ары АТС) аркылуу аукциондук негизде ишке ашырылат. Аукцион, 
билдирмелер аларда көрсөтүлгөн баа боюнча канааттандырылган ык-
мада өткөрүлөт.

5. АТСти пайдалануу мүмкүн болбогон шартта, аукцион өткөрүүгө өбөлгө 
түзгөн кайсыл болбосун башка каражаттар аркылуу ишке ашырылат.

6. Улуттук Банк Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн МБКлары боюнча 
милдеттенмени өз мойнуна албайт.

7. МБКларды кошумча (аукциондон тышкары) жайгаштыруу (мындан 
ары - кошумча жайгаштыруу) – бул, Эмитент тарабынан Улуттук банк 
аркылуу атаандашуусуз ишке ашырылуучу, МБКлардын жарыяланган 
чыгарылышынан тышкары МБКларды жайгаштыруу болуп саналат. Ко-
шумча жайгаштыруу, тиешелүү мөөнөттүүлүктөгү МБКларды жайгаш-
тыруу боюнча акыркы өткөрүлгөн аукциондо түптөлгөн орточо салмак-
танып алынган баада жана белгиленген купондук чен боюнча Эмитент 
тарабынан жарыяланган кошумча жайгаштыруунун көлөмүнүн чегинде 
ишке ашырылат.

8. МБКларды кайтара сатып алуу Эмитент тарабынан Улуттук банк аркы-
луу ишке ашырылат жана Эмитент тарабынан жарыяланган МБКлар-
ды кайтара сатып алуу көлөмүнүн алкагында, ал белгилеген баада 
жүргүзүлөт.

9. Мамлекеттик баалуу кагаздарга каттоо номерин ыйгаруу, Кыргыз Ре-
спубикасынын Өкмөтүнүн жана Улуттук банктын 2010-жылдын 13-сен-
тябрындагы №201 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасын-
да мамлекеттик жана муниципалдык баалуу кагаздарга каттоо номерин 
ыйгаруу жана мамлекеттик жана муниципалдык баалуу кагаздардын 
реестрин жүргүзүү тартиби жөнүндө” жобого ылайык жүзөгө ашырылат.

10. Улуттук банктын 2013-жылдын 28-мартындагы №10/18 токтому менен 
бекитилген “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташ-
тырылган торук системасынын иши жөнүндө” (мындан ары-АТСтин 
иши жөнүндө Жобо) жободо белгиленген шарттар жана эрежелер ушул 
Жобого таркатылат.

11. МБКларды жайгаштыруу, кошумча жайгаштыруу, кайталап сунуштоо 
жана кайтара сатып алуу боюнча аукциондорго катышуу укугуна АТСке 
туташтырылган тике катышуучулар ээ болушат. Кыйыр катышуучулар 
аукциондорго билдирмелерин тике катышуучулар болуп саналган ком-
мерциялык банктар (мындан ары-банктар) аркылуу берүү менен каты-
ша алышат жана/ же МБКларды экинчилик рыногунан сатып алышат.
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2. Аныктамалар жана атоолор

Ушул Жобонун максаттары үчүн төмөндөгү көрсөтүлгөндөрдөн тышка-
ры, АТСтин иши жөнүндө Жободо белгиленген аныктамалар жана атоолор 
колдонулат.
12. Аукцион – МБКларды сатуу формасы, мында билдирмелерди канаат-

тандыруу атаандаштыктын негизинде ишке ашырылат.
13. МБКларды кошумча (аукциондон тышкары) жайгаштыруу –  МБКларды 

атаандашуусуз сатуу.
14. Атаандаштык негизде сатуу – көрсөтүлгөн (белгиленген) баада саты-

лып алынган МБКлардын баасын жана санын көрсөтүү менен сатуу.
15. Атаандашуусуз сатуу – МБКларды аукциондо түптөлгөн, орточо алын-

ган баа боюнча сатуу.
16. Кыйыр катышуучу – МБКларды сатып алууга билдирмени тике катышу-

учу болуп саналган банк аркылуу беришкен, аукционго тике катышуучу 
болуп саналышпаган жеке адамдар жана юридикалык жактар.

17. Кайтара сатып алуу – Эмитент тарабынан жүгүртүүдөгү МБКларды са-
тып алуу боюнча ишке ашырылган операция.

18. Чыгаруу параметрлери – МБКлардын чыгарылышы жөнүндө маалы-
маттар: номери, күнү, чыгаруу көлөмү, төлөө күнү жана МБКларды 
мүнөздөгөн башка маалыматтар.

19. МБКларды төлөө – төлөнүүчү чыгарылыштагы МБКларга ээлик кылуу-
чулардын эсебине анын номиналдык наркын чегерүү.

20. МБКларды кайталап сунуштоо – буга чейинки чыгарылыштагы жарыя-
ланган жана жарым-жартылай жайгаштырылган МБКлардын жайгаш-
тырылбаган бөлүгүн аукциондук негизде сунуштоо.

21. Тике катышуучу – Улуттук банк аркылуу жайгаштырылуучу МБКлар ры-
ногунда Улуттук банк менен иш алып барууга тиешелүү келишим түзгөн 
банк, ошондой эле институционалдык инвесторлор - Кыргыз Республи-
касынын Социалдык фондусу жана Кыргыз Республикасынын Депозит-
терди коргоо боюнча агенттиги.

22. Чектөө баасы – билдирмелерди канаттандыруу, аны менен чектелген баа.
23. Эмитент – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн атынан иш алып бар-

ган Финансы министрлиги.
24. Мамлекеттик казына векселдери – кыска мөөнөттүү, пайызсыз (дис-

конттук) мамлекеттик баалуу кагаздар (жүгүртүү мөөнөтү 1 айдан 12 
айга чейин, жетиге бөлүнгөн, мисалы:1 айлык боюнча 28 күндөн баш-
тап жана 12 айлык боюнча 364 күнгө чейин) Бир МКВнын номиналдык 
наркы 100 сомго барабар.
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25. Мамлекеттик казына облигациялары – пайыздык кирешеге  (ку-
понго)  ээ узак мөөнөттүү (1 жылдан ашык) мамлекеттик баалуу кагаздар. 
Бир МКОнун номиналдык наркы жана ар бир чыгарылыштын параметрле-
ри МКОну чыгаруу учурунда Эмитент тарабынан аныкталат.

3. МБКлар рыногунда тике катышуучу статусун берүү шарттары
26. МБКлар рыногунда тике катышуучу болуп иштегенди каалаган банк, эң 

аз дегенде төмөндөгү критерийлерге туура келүүгө тийиш:
• МКБлар менен иш алып барууда тобокелдиктерди тескөө  саясаты, 

МБКларды депозитардык эсепке алууну жүргүзүү тартиби, МБКлар 
менен иштөөдө ички контролдук системасы аныкталган документ-
тердин болушу;

• Улуттук банктын бардык экономикалык ченемдерин тике катышуучу 
статусун берүү жөнүндө арыз берилген күнгө чейинки акыркы алты 
ай ичинде сактоо;

• финансылык жылдын тике катышуучусу статусун берүү жөнүндө 
арыз берилгенден мурунку күндүн жыйынтыгы боюнча ишинин чы-
гашасыз болушу, ошондой эле өтүп жаткан жылы финансылык иш 
натыйжаларынын алгылыктуу болушу;

• АТСке туташкан болуусу;
• Улуттук банк аркылуу жайгаштырылуучу МБКлар рыногунда иш 

алып баруу жөнүндө Улуттук банк менен түзүлгөн келишимдин бо-
луусу (Ушул Жобого №1 Тиркеме).

27. Банк тике катышуучу катары төмөнкү милдеттерди өзүнө алат:
• бардык филиалдарында жана бөлүмдөрүндө жеке адамдардан-ре-

зидентерден атаандаштык жана атаандаштык эмес билдирмелерди 
кайтарымсыз негизде кабыл алуу;

• өз кардарларынын - резиденттерден болушкан жеке адамдардын 
атынан жана алардын тапшыруусу боюнча сатып алынган МБКлар 
боюнча операциялардын депозитардык эсебин кайтарымсыз негиз-
де жүргүзүү жана тейлөө;

• МБКлар боюнча акыркы аукциондордо түптөлгөн орточо алынган 
баалар жана кирешелүүлүк жөнүндө маалыматтарды жана МБКлар 
боюнча буга чейинки аукциондордогу маалыматтарды өзүнүн веб-
сайтына, ошондой эле филиалдарынын маалымат такталарына 
жарыялоо;

• Улуттук банк тарабынан белгиленген форматта отчетторду, ошон-
дой эле Улуттук банктын жана /же Финансы министрлигинин суроо-
талабы боюнча тике катышуучу катары ишине байланыштуу болгон 
башка маалыматтарды өз убагында берип туруу.
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28. Улуттук банк, жеринде барып жана тике катышуучу болуп саналган 
банктар тарабынан 27-пункта көрсөтүлгөн милдеттердин аткарылышы-
на тиешелүү башка текшерүүлөрдү жүзөгө ашырууга укуктуу.

29. Тике катышуучу болуп саналышкан банктар тарабынан 27-пунктта 
көрсөтүлгөн милдеттер аткарылбаган же талаптагыдай аткарылбаган 
шартта Улуттук банк, тике катышуучунун МБКлар аукционуна катышуу 
укугун алты айга чейин чектөөгө укуктуу. 

30. Атайын иш ыргагы (убактылуу жетекчилик, консервация) киргизилген 
банктарга Улуттук Банк Башкармасынын МБКлар менен операциялар-
ды жүргүзүүгө уруксат берүү жөнүндө токтому болгон шартта, тике ка-
тышуучунун статусу ыйгарылышы мүмкүн. 

31. Улуттук банк менен ал аркылуу жайгаштырылуучу МБКлар рыногунда-
гы иши тууралуу келишим түзгөн Институционалдык инвестор – Кыргыз 
Республикасынын Социалдык фондусуна жана Кыргыз Республикасы-
нын Депозиттерди коргоо боюнча агенттигине АТСке туташуусу шар-
тында тике катышуучу статусу ыйгарылат. 

4. МБКларды баштапкы жайгаштыруу жана кайталап сунуштоону 
ишке ашыруу шарттары жана тартиби

32. Улуттук банк, Эмитенттен алган тапшырманын жана МБКларды жай-
гаштыруу боюнча аукцион жүргүзүүгө белгиленген формадагы глобал-
дуу сертификаттын негизинде аукцион өткөрөт. МКБларды чыгарууга 
жана жайгаштырууга документтердин формасы жана түзүмү, Улуттук 
банкка макулдашылат жана Эмитенттин буйругу менен бекитилет. МБК 
ауционун өткөрүү үчүн зарыл болгон документтер аукцион өткөрүлүүчү 
күнгө чейинки эки жумуш күнүнөн кечиктирилбестен, Эмитент тарабы-
нан Улуттук банкка берилет. МБКларды чыгаруу параметрлери Эми-
тент тарабынан анын веб-сайтына жана жалпыга маалымдоо каражат-
тарына жарыяланат. Улуттук банк МБКларды чыгаруу параметрлерин 
Улуттук банктын веб-сайтына жарыялайт жана АТСте чагылдырат.

33. МБКларды жайгаштыруу боюнча аукционго катышууга билдирмелер 
аукцион өткөрүлчү күнү саат 9:00-13:00 чейин АТСке тике катышуучу-
лар тарабынан берилет, оңдолот жана/же кайра чакыртылып алынат. 
Тике катышуучулардын саат 13:00дон кийин берген билдирмелери кай-
тарылгыс болуп саналат.

34. Банктардын билдирмелери өз атынан (өздүк) берилген билдирме сы-
яктуу эле, кардарларынын - кыйыр катышуучулардын атынан (кардар-
лардын билдирмеси) берилген  агрегирленген билдирмени да камты-
шы мүмкүн. Башка катышуучулардын билдирмелери өзүнүн гана бил-
дирмесин камтууга тийиш.  

35. Тике катышуучулар өз билдирмесин атаандаша албаган сунушу менен 
бере алышпайт. 



21

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 6, 2013

36. Тике катышуучунун атаандаштык сунушу менен өздүк билдирмеси 
төмөнкү талаптарга жооп берүүгө тийиш: 
• билдирмелердин саны – 5тен ашпоого, 
• ар бир билдирме боюнча баалуу кагаздардын саны – 100гө калдык-

сыз бөлүнүүгө
• бир билдирмедеги баалуу кагаздардын минималдуу саны - кеминде 

1000 даана болууга.   
37. Тике катышуучунун өздүк билдирмесиндеги атаандаштык негиздеги 

жана атаандашуусуз бөлүктөрүн кошо алганда, баалуу кагаздардын 
жалпы саны жайгаштырылып жаткан баалуу кагаздардын санынан аш-
поого тийиш, б.а. өздүк билдирмелердин номиналы боюнча суммардык 
көлөмү чыгарылыштын жарыяланган көлөмүнөн ашпоосу зарыл. 

38. Атаандаштык сунушу менен кардарлардын билдирмеси төмөнкү та-
лаптарга жооп берүүсү зарыл: 
• ар бир лот боюнча баалуу кагаздардын саны – 10го калдыксыз 

бөлүнүүгө, 
• бир лоттогу баалуу кагаздардын минималдуу саны - кеминде 100 

даана болууга. 
39. Бир кардардан келип түшкөн атаандаша албаган сунушу менен бил-

дирмелердин минималуу көлөмүнө чек коюлбайт. 
40. Бир кардардан келип түшкөн билдирменин атаандаштык негиздеги 

жана атаандашуусуз бөлүгүн кошо алганда максималдуу көлөмү, чы-
гарылыштын жарыяланган көлөмүнөн ашпоого тийиш. 

41. Тариздетүүнүн белгиленген тартибин бузуу менен толтурулган билдир-
мелер анык эмес катары таанылат жана аукционго катышууга жол бе-
рилбейт. 

42. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте ма-
алыматтарды ачыкка чыгаруу учурларын эске албаганда, Улуттук банк 
аукциондун катышуучусунун билдирмесинде көрсөтүлгөн маалымат-
тардын купуялуулугун камсыз кылууга тийиш. 

43. Атаандаша албаган сунушу менен билдирмелер биринчи кезекте ка-
нааттандырылат. Канааттандыруунун максималдуу чеги номиналдык 
наркы боюнча чыгарылыштын көлөмүнүн 30% түзөт. Эгерде атаандаша 
албаган сунушу менен билдирмелердин суммардык көлөмү МБКлар-
дын номиналдык наркы боюнча чыгаруу көлөмүнүн 30% ашса, аларды 
канааттандыруу пропорционалдык негизде жүзөгө ашырылат. 

44. Атаандаша албаган сунушу менен билдирмелер канааттандырылган-
дан кийин калган чыгарылыштын көлөмү, атаандаштык сунушу менен 
билдирмелер ортосунда бөлүштүрүлөт. Билдирмелердин лоттору са-
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тып алуу баасы боюнча алардын кемүү тартибинде ранжирленет жана 
максималдуу баа көрсөтүлгөн лоттон тартып, андан ары чектөө баасы-
на чейин улам кемип олтуруу жолу менен канааттандырылат. Эгерде 
чектөө баасы боюнча бирден ашык билдирме берилген болсо, анда 
баалуу кагаздарды ошол билдирмелердин ортосунда бөлүштүрүү про-
порционалдуу негизде ишке ашырылат.

45. Эгерде чектөө баасы боюнча банктын өздүк билдирмеси сыяктуу эле, 
анын кардарларынын билдирмелери берилген болсо, анда бул баа-
луу кагаздар ошол билдирмелер ортосунда пропорционалдуу негизде 
бөлүштүрөт.

46. Атаандаша албаган билдирме орточо алынган баада канааттандырылат. 
47. Аукционго катышууга уруксат берилген билдирмелер, аукцион өткөрүлгөн 

күнү саат 13.00-дөн саат 14.00гө чейин АТСте иштелип чыгат. 
48. Аукциондун алдын ала жыйынтыктары аукцион өткөрүлгөн күнү саат 

14.30дан кечиктирилбестен, АТС аркылуу Эмитентке чечим кабыл алуу 
үчүн берилет. 

49. Эмитент төмөнкү чечимдердин бирин кабыл ала алат: аукциондун 
жыйынтыгын бекитүү же аукционду өткөрүлбөгөн катары таануу.

50. Эмитент аукциондун жыйынтыгын төмөнкү чектерде бекитет:
• билдирмелерди максималдуу канааттандыруу, чыгаруу көлөмүнөн 

25%га артуусу менен чектелет;
• билдирмелерди минималдуу канааттандыруу МБКнын чыгаруу 

көлөмүнүн 25% менен чектелет (ушул Жобонун 48 пунктунда анык-
талган учурларды эске албаганда).

51. Эмитент төмөнкү учурларда аукционду өткөрүлбөгөн катары таанууга 
укуктуу:
• аукционго катышуучулардын саны үчкө жетпесе; 
• эгерде кабыл алынган билдирмелердин орточо алынган 

кирешелүүлүгү акыркы аукциондо түптөлгөн орточо алынган 
кирешелүүлүктөн 15%га ашкан болсо.

52. Эмитент аукциондун жыйынтыгын аукцион өткөрүлгөн күнү саат 15.30га 
чейин бекитет. 

53. Эмитент аукциондун жыйынтыгын бекиткенден кийин, билдирмелерди 
АТСте акыркы иштеп чыгуу жүргүзүлөт жана аукциондун жыйынтыктал-
ган натыйжалары жарыяланат.

54. Эгерде Эмитент тарабынан аукциондун жыйынтыгы бекитилсе, тике 
катышуучуларга аукциондун жыйынтыкталган натыйжалары маалым-
далат: суроо-талап жана жайгаштыруу көлөмү, орточо алынган баа, 
билдирмелердин максималдуу баасы жана чектөө баасы, аукциондун 



23

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 6, 2013

катышуучуларынын саны; ар бир тике катышуучуга ал жана анын кар-
дарлары тарабынан аукционго катышуунун натыйжасында сатылып 
алынган МБКларды саны жана наркы тууралуу өз-өзүнчө билдирилет. 

55. Аукциондун жыйынтыкталган натыйжалары Улуттук банктын мезгилдүү 
басылмаларында жана веб-сайтында жарыяланат. 

56. МБКларды кайталап сунуштоо параметрлери Эмитент тарабынан 
анын веб-сайтында жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жары-
яланат. Улуттук банк МБКларды кайталап сунуштоо параметрлерин өз 
веб-сайтында жарыялайт жана АТСте чагылдырат.

5. МБКны кошумча жайгаштыруу шарттары жана
аны ишке ашыруу тартиби

57. МБКларды кошумча жайгаштыруунун параметрлери жөнүндө маалы-
маттар, Эмитент тарабынан анын веб-сайтында жана ошондой эле 
Улуттук банк тарабынан Улуттук банктын веб-сайтында жарыяланат 
жана АТСте чагылдырылат. МКБларды кошумча жайгаштырууга каты-
шуу укугуна АТСке кошулган тике катышуучулар ээ. Кыйыр катышуучу-
лар билдирмелерди банктар аркылуу берүү менен МКБларды кошумча 
жайгаштырууга катыша алышат. 

58. МБКларды кошумча жайгаштырууга билдирмелерди берүү тартиби 
жана шарттары МБКлардын чыгарылышын баштапкы жайгаштыруу бо-
юнча аукционго билдирмелерди берүү тартибине окшош.   

59. Банктын билдирмеси өз атынан (өздүк) берилген билдирме сыяктуу 
эле, кардарларынын - кыйыр катышуучулардын атынан (кардарлардын 
билдирмеси) берилген  агрегирилген билдирмени да камтышы мүмкүн. 
Банк болуп саналбаган тике катышуучунун билдирмеси өзүнүн гана 
билдирмесин камтууга тийиш.   

60. Тике катышуучунун МКБды кошумча жайгаштырууга өздүк билдирмеси 
жана/же кардарлардын билдирмеси төмөнкү талаптарга жооп берүүсү 
зарыл: 
• билдирменин саны – 1ден ашпоого, 
• ар бир лот боюнча баалуу кагаздардын саны – 10го калдыксыз 

бөлүнүүгө, 
• лот боюнча баалуу кагаздардын минималдуу саны - кеминде 100 

даана болууга. 
61. Тике катышуучунун өздүк билдирмесиндеги баалуу кагаздардын саны 

кошумча жайгаштыруунун жарыяланган көлөмүнөн ашпоого тийиш.
62. Бир кардар берген билдирменин максималдуу көлөмү кошумча жай-

гаштыруунун жарыяланган көлөмүнөн ашпоого тийиш.
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63. Тариздөө тартибин бузуу менен толтурулган билдирмелер анык эмес 
катары таанылуу менен аукционго катыштырылбайт.

64. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте ма-
алыматтарды ачыкка чыгаруу учурларын эске албаганда, Улуттук банк 
аукциондун катышуучусунун билдирмесинде көрсөтүлгөн маалымат-
тардын купуялуулугун камсыз кылууга тийиш. 

65. Кошумча жайгаштырууга катышуучулардын билдирмелери аларда 
көрсөтүлгөн баалуу кагаздардын саны боюнча аткарылат. Билдирме-
лердин наркы анда көрсөтүлгөн баалуу кагаздардын санын, тиешелүү 
мөөнөттүүлүктөгү МБКларды жайгаштыруу боюнча акыркы өткөрүлгөн 
аукциондо түптөлгөн орточо алынган баага көбөйтүү жолу менен эсеп-
телинет. Эгерде билдирмелердин суммардык көлөмү МБКларды номи-
налдык наркы боюнча кошумча жайгаштыруу көлөмүнөн ашып кетсе, 
анда МБКларды ушул билдирмелер ортосунда бөлүштүрүү пропорцио-
налдык негизде ишке ашырылат.  

66. Кошумча жайгаштырууга катышууга уруксат берилген билдирмелер-
ди АТСте иштеп чыгуу, кошумча жайгаштыруу өткөрүлгөн күнү саат 
13.00дөн саат 14.00гө чейин жүзөгө ашырылат. Кошумча жайгаштыруу 
өткөрүлгөн күнү саат 14.30дан кечиктирилбестен, кошумча жайгашты-
руунун жыйынтыктары АТС аркылуу Эмитентке берилет.

67. Тике катышуучуларга аукциондун жыйынтыкталган натыйжалары ма-
алымдалат: суроо-талап жана жайгаштыруу көлөмү, кошумча жайгаш-
тыруунун катышуучуларынын саны; кошумча жайгаштыруунун жый-
ынтыгы боюнча ал жана анын кардарлары сатып алган МБКнын саны 
жана наркы тууралуу ар бир тике катышуучуга өз-өзүнчө билдирилет

68. Кошумча жайгаштыруунун жыйынталган натыйжалары АТСте чагыл-
дырылып, Улуттук банктын мезгилдүү басылмаларында жана веб-
сайтында жарыяланат.  

6. МБКларды кайтара сатып алуу шарттары жана тартиби

69. Кайтара сатып алуу сунушталып жаткан МБКларды кайтара сатып 
алуу шарттары (сатып алынып жаткан МБКлардын баасы, көлөмү жана 
каттоо номери) жана аны жүргүзүү күнү Эмитент тарабынан анын веб-
сайтында жана ошондой эле Улуттук банк тарабынан Улуттук банктын 
веб-сайтында жарыяланат жана АТСте чагылдырылат. МБКларды кай-
тара сатып алуу АТСке кошулган тике катышуучулар арасында ишке 
ашырылат, ал эми кыйыр катышуучулар билдирмелерин банктар аркы-
луу берүү менен катыша алышат.

70. МБКларды кайтара сатып алууга катышууга билдирмелерди берүү, 
оңдоо жана/же кайтарып алуу тике катышуучу тарабынан АТСте кайтара 
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сатып алуу өткөрүлгөн күнү саат 9.00дөн саат 13.00гө чейин жүргүзүлөт. 
Тике катышуучулардын саат 13:00дон кийин берген билдирмелери кай-
тарылгыс болуп саналат.

71. Банктын билдирмеси өз атынан (өздүк) берилген билдирме сыяктуу 
эле, кардарларынын - кыйыр катышуучулардын атынан (кардарлардын 
билдирмеси) берилген агрегирилген билдирмени да камтышы мүмкүн. 
Башка тике катышуучулардын билдирмеси өзүнүн гана билдирмеси-
нен турууга тийиш.

72. Тике катышуучунун кайтара сатып алууга өздүк билдирмесиндеги баа-
луу кагаздардын минималдуу саны  тиешелүү талаптарга жооп берүүгө 
тийиш: баалуу кагаздардын саны кеминде 100 даана болууга жана 10го 
калдыксыз бөлүнүүгө.

73. Тике катышуучунун билдирмесиндеги баалуу кагаздардын саны кайта-
ра сатылып алынган баалуу кагаздардын санынан, б.а. өздүк билдир-
мелердин көлөмү номиналы боюнча кайтара сатып алуунун жарыялан-
ган көлөмүнөн ашпоого тийиш.

74. Бир кардардан берилген баалуу кагаздардын минималдуу саны 
тиешелүү талапка жооп берүүгө - кеминде 10 даана болууга жана 10го 
калдыксыз бөлүнүүгө тийиш.

75. Бир кардардан берилген баалуу кагаздардын  саны кайтара сатып алу-
унун жарыяланган көлөмүнөн ашпоого тийиш. 

76. Тариздөө тартибин бузуу менен толтурулган билдирмелер анык эмес 
катары таанылуу менен кайтара сатып алууга катыштырылбайт. 

77. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте ма-
алыматтарды ачыкка чыгаруу учурларын эске албаганда, Улуттук банк 
кайтара сатып алууга катышуучунун билдирмесинде көрсөтүлгөн маа-
лыматтардын купуялуулугун камсыз кылууга тийиш. 

78. Кайтара сатып алуунун катышуучуларынын билдирмелери аларда 
көрсөтүлгөн баалуу кагаздардын саны боюнча аткарылат. Билдирме-
лердин наркы анда көрсөтүлгөн баалуу кагаздардын санын Эмитент 
тарабынан белгиленген баага көбөйтүү жолу менен эсептелинет. Кай-
тара сатып алуу сунушу менен келип түшкөн билдирмелердин суммар-
дык көлөмү Эмитент тарабынан белгиленген номиналдык наркы боюн-
ча кайтара сатып алуу көлөмүнөн ашса, анда аларды канааттандыруу 
пропорционалдуу негизде ишке ашырылат.  

79. Кайтара сатып алууга уруксат берилген билдирмелерди АТСте иштеп 
чыгуу кайтара сатып алуу өткөрүлгөн күнү саат 13.00дөн саат 14.00гө 
чейин жүргүзүлөт. Кайтара сатып алуу өткөрүлгөн күнү саат 14.30дан 
кечиктирилбестен, кайтара сатып алуунун жыйынтыктары АТС аркы-
луу Эмитентке берилет.
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80. Кайтара сатып алуунун жыйынтыкталган натыйжалары АТСте  кайтара 
сатып алуу өткөрүлгөн күнү саат 15.00дөн кечиктирбестен жарыяланат.

81. Кайтара сатып алуунун жыйынтыкталган натыйжалары Улуттук бан-
ктын мезгилдүү басылмаларында жана веб-сайтында жарыяланат. 

7. Эсептөөлөр
82. Жайгаштыруу жана кошумча жайгаштырууга тиешелүү аукциондун 

жыйынтыгы боюнча эсептөөлөр МБКларды чыгаруу күнүнө карата 
ишке ашырылат, ал эми кайталап сунуштоо жана кайтара сатып алуу 
кийинки жумуш күнү, купондук төлөмдөрдү төлөө жана МКОнун ордун 
жабуу МКОну чыгаруу шарттарына ылайык ишке ашырылат. 

83. Тике катышуучулар МБКлар чыгарылган күнү жайгаштыруу жана/же ко-
шумча жайгаштыруу боюнча аукционго катышуу боюнча канааттанды-
рылган билдирмеге ылайык, МБКлардын сатып алынган санына төлөө 
үчүн өзүнүн Улуттук банктагы корреспонденттик эсебин улуттук валю-
тадагы жеткиликтүү акча каражаттары менен камсыз кылат.

84. Тике катышуучулар  кайталап сунуштоо боюнча аукцион өткөрүлгөндөн 
кийинки жумуш күнү, бул аукционго катышуу боюнча канааттандырыл-
ган билдирмеге ылайык, МБКлардын сатылып алынган санына төлөө 
үчүн өзүнүн Улуттук банктагы корреспонденттик эсебин акча каражат-
тарынын жеткиликтүү көлөмү менен камсыз кылат.  

85. Кайтара сатып алуу ишке ашырылгандан кийинки жумуш күнү Эмитент, 
кайтара сатып алуунун натыйжаларына ылайык МБКлардын сатып 
алынган санына төлөө үчүн Финансы министирлигинин Борбордук Ка-
зыналыгынын Улуттук банктагы күндөлүк эсебин улуттук валютадагы 
акча каражаттарынын жеткиликтүү көлөмү менен камсыз кылат. 

86. Сатып алынган МБКларга бөлүп төлөөгө жол берилбейт. Эгерде аукци-
ондун тике катышуучусунун сатып алынган МБКларга төлөө үчүн Улут-
тук банктагы корреспонденттик эсебинде жеткиликтүү көлөмдө улуттук 
валютадагы каражаты жок болсо, анда анын билдирмеси жокко чыга-
рылат. Бул учурда аукциондун тике катышуучусу Эмитентке сатылып 
алынган МБКнын номиналдык наркынан бир пайыз өлчөмүндө, бирок 
аукциондун тике катышуучусунун төлөнгөн уставдык капиталынын бир 
пайызынан ашпаган өлчөмдө кем алым төлөп берет.  Аукциондун тике 
катышуучусу кем алымды төлөмөйүнчө, ага кийинки аукциондорго ка-
тышууга жол берилбейт.

87. Улуттук банк  Эмитенттин тапшыруусунун негизинде МБКлар боюнча 
купондук төлөмдөрдү төлөөнү жана/же МБКлардын ордун жабууну, 
аларды чыгаруу шарттарына ылайык, Эмитент тарабынан аныкталган 
күнгө карата жүзөгө ашырат.  
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88. Эмитент МБКлар боюнча купондук төлөмдөрдү төлөөгө жана/же 
МБКлардын ордун жабууга акча каражаттарынын жетиштүү көлөмүн 
Эмитент тарабынан аныкталган күнгө карата камсыз кылат.  

89. МБКлар менен эсептөөлөрдү жүргүзүү тартиби ушул Жобого жана АТ-
Стин иши жөнүндө жобого ылайык аныкталат.

8. Корутунду жоболор
90. МБКлар менен операциялар боюнча тобокелдиктерди тескөө ыкма-

лары, аукциондун катышуучуларынын ички ченемдик документтери 
аркылуу аныкталат.



28

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 6, 2013

Улуттук Банк Башкармасынын 2013-жылдын
 «26» - июнундагы № 20\1 токтому менен бекитилген

«Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
Улуттук банк аркылуу жайгаштырылуучу 

мамлекеттик баалуу кагаздарын жайгаштыруу, 
кайталап сунуштоо, кошумча жайгаштыруу, 
кайтара сатып алуу жана эсептешүүлөрдү 

жүргүзүү жөнүндө» жобого №1 Тиркеме

_____________Банкынын Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
Улуттук банк аркылуу жайгаштырылуучу мамлекеттик баалуу 

кагаздар рыногундагы иши тууралуу №_____ келишим

Бишкек шаары             200_-ж. «____» ________ 

Мындан ары «Улуттук банк» деп аталуучу, Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкынын атынан, «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 
жөнүндө» мыйзамдын жана 20____ -жылдын «___»_______ №___ буйруктун 
негизинде иш алып барган Төраганын орун басары ________________ бир 
тараптан жана мындан ары «Банк» деп аталуучу _____________________ 
атынан уставдын негизинде иш алып барган Башкарманын төрагасы 
_______________________ экинчи тараптан, биргелешип «Тараптар» деп 
аталуучулар Улуттук Банк Башкармасынын 2013-жылдын «___»_______ 
№___ токтому менен бекитилген, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
Улуттук банк аркылуу жайгаштырылуучу мамлекеттик баалуу кагаздарын 
жайгаштыруу, кайталап сунуштоо, кошумча жайгаштыруу, кайтара сатып 
алуу жана эсептешүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө» жобого (мындан ары – 
жобо) таянуу менен төмөнкүлөр боюнча ушул келишимди түзүштү:

1. Келишим предмети
1.1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Улуттук банк аркылуу жайгаш-

тырылуучу мамлекеттик баалуу кагаздар (мындан ары- МБК) рыно-
гунда тиешелүү жобого ылайык, тике катышуучу катары банктын иш 
жүргүзүүсү, ушул келишим предметинен болуп саналат.

2. Банкка карата коюлуучу талаптар
2.1. Тике катышуучу катары иштөөгө ниеттенген Банк, эң аз дегенде 

төмөнкү критерийлерге жооп берүүгө тийиш:
2.1.1. Мамлекеттик баалуу кагаздар менен иш алып барууда тобокелдик-

терди тескөө саясаты, баалуу кагаздарды депозитардык эсепке алу-
уну жүргүзүү тартиби, баалуу кагаздар менен иш алып барууда ички 
контролдук системасы аныкталган документтерге ээ болууга.



29

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 6, 2013

2.1.2. Ушул келишимге кол коюла турган күнгө чейинки акыркы алты ай 
ичинде Улуттук банктын бардык экономикалык ченемдерин сактоого;

2.1.3. Ушул келишимге кол коюлган күнгө чейинки, финансылык жылдын 
жыйынтыгы боюнча чыгашасыз иш жүргүзүүгө, ошондой эле өтүп 
жаткан жылдагы финансылык иш натыйжалары алгылыктуу болууга;

2.1.4. Автоматтык тоорук системасына туташкан болууга.
2.2. Ушул келишимге кол коюу менен Банк, келишимдин 2.1-пунктунда 

көрсөтүлгөн критерийлерге ылайык келүүсүн тастыктайт.

3. Банктын укуктары
  Банк төмөнкүлөргө укуктуу:

3.1. Автоматтык тоорук системасы аркылуу өз атынан жана кардарлардын 
тапшыруусу боюнча мамлекеттик баалуу кагаздарды жайгаштыруу, 
кошумча жайгаштыруу, кайталап сунуштоо жана кайтара сатып алуу 
аукциондоруна түздөн-түз катышууга.

3.2. Өз кардарларынын атынан жана алардын тапшыруусу боюнча саты-
лып алынган мамлекеттик баалуу кагаздар менен депозитардык ишти 
жүзөгө ашырууга.

3.3. Мамлекеттик баалуу кагаздарды жайгаштыруу, кошумча жайгаштыруу 
кайталап сунуштоо жана кайтара сатып алуу аукциондорунун пара-
метрлери жана анын натыйжалары жөнүндө маалыматтарды алууга.

4. Банктын милдеттери
  Банк төмөнкүлөргө милдеттүү:

4.1. Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына жана Кыргыз Респу-
бликасынын мыйзамдарына ылайык, мамлекеттик баалуу кагаздар 
рыногунда ишти жүзөгө ашырууга;

4.2. Бардык филиалдарынан жана бөлүмдөрүнөн мамлекеттик баалуу 
кагаздар аукционуна катышууга жеке адамдардан–резиденттерден 
атаандаштык жана атаандаша албаган билдирмелерди кайтарымсыз 
негизде кабыл алууга.

4.3. Кардарлардын-жеке адамдардын-резиденттердин атынан жана алар-
дын тапшыруусу боюнча сатылып алынган мамлекеттик баалуу кагаз-
дарды депозитардык эсепке алууну жана алар менен операцияларды 
тейлөөнү кайтарымсыз негизде ишке ашырууга;

4.4. Мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча акыркы аукциондордо түптөлгөн 
орточо алынган баалар жана кирешелүүлүк жөнүндө маалыматтарды 
жана МБКлар боюнча буга чейинки аукциондордогу маалыматтарды 
өзүнүн веб-сайтына, ошондой эле филиалдарынын маалымат такта-
ларына жарыялоо;
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4.5. Мамлекеттик баалуу кагаздар аукционунда утушка ээ болгон билдир-
мелердин эмиссия күнү төлөөнү ишке ашыруу жана/же баалуу кагаз-
дарды кошумча (аукциондон тышкары) жайгаштыруу үчүн өз корре-
спонденттик эсебинде жетиштүү көлөмдөгү акча каражаттарынын 
болушун камсыз кылууга. Банктын корреспонденттик эсебинде кара-
жаттар жетишсиз болуп калса, билдирме жокко чыгарылып, Банктан 
утушка ээ болгон билдирмеде көрсөтүлгөн баалуу кагаздардын но-
миналдык наркынан бир пайыз өлчөмүндө бирок, банктын уставдык 
капиталынын 1 пайызынан ашпаган чекте айыптык төлөм өндүрүлөт. 
Айыптык төлөмдү төлөгөнгө чейин Банк кийинки аукциондорго каты-
ша албайт жана баалуу кагаздарды кошумча (аукциондон тышкары) 
жайгаштыра албайт.

4.6. Улуттук банк тарабынан белгиленген эрежелерге ылайык, мамлекет-
тик баалуу кагаздар боюнча депозитардык ишти эсепке алуунун эки 
деңгээлдүү системасынын алкагында (Улуттук банк – Башкы депози-
тарий; Банк- Субдепозитарий) жүзөгө ашырууга:
• аларды баштапкы жайгаштыруу учурунда өз депоненттеринин 

эсебине мамлекеттик баалуу кагаздарды чегерүү (аукциондун 
жыйынтыгы же баалуу кагаздарды кошумча (аукциондон тышка-
ры) жайгаштыруунун натыйжасы боюнча);

• төлөө мөөнөттөрү келип жеткен учурда, мамлекеттик баалуу ка-
газдардын тиешелүү чыгарылыштарынын эсептерин жабууга;

• депоненттерге таандык болгон мамлекеттик баалуу кагаздардын 
сакталышын жана аларга карата укуктардын эсепке алынышын 
камсыз кылууга;

• ар бир депоненттин мамлекеттик баалуу кагаздарын өз-өзүнчө 
эсепке алууга;

• депо-эсептери боюнча жазууларды чагылдыруу үчүн негиз болуп 
саналган документтердин талаптагыдай эсепке алынышын кам-
сыз кылууга;

• кардарлардын Банктын субдепозитарийинде эсепке алынган мам-
лекеттик баалуу кагаздарына менчик укугун тастыктоого.

4.7. Баалуу кагаздар рыногу боюнча так маалыматтарды, ошондой эле 
рынокто түптөлгөн баалар, пайыздык чендер, тенденциялар жана 
башка зарыл маалыматтарды өз кардарларына берип турууга.

4.8. Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык, ма-
алыматтардын ачыкка чыгарылышы учурларын эске албаганда, өз 
кардарларынын мамлекеттик баалуу кагаздарга тиешелүү маалымат-
тардын купуялуулугун камсыз кылууга.

4.9. Тиешелүү отчетторду, ошондой эле Улуттук банктын жана/же Кыргыз 
Республикасынын Финансы министрлигинин талабы боюнча банктын 
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тике катышуучу катары жалпы ишине байланыштуу башка маалымат-
тарды Улуттук банк белгилеген форматта өз учурунда берип турууга. 

4.10. Ушул келишимге кол коюлгандан кийинки эки жумуш күнү ичинде 
мамлекеттик баалуу кагаздар аукционуна жана/же баалуу кагаздарды 
кошумча (аукциондон тышкары) жайгаштырууга билдирмелерге кол 
коюуга ыйгарым укуктуу болгон адамдардын тизмесин жана ишеним 
каттарды Улуттук банкка берүүгө. Эгерде, ушул пунктта көрсөтүлгөн 
ыйгарым укуктар башка адамдарга өткөрүлө турган болсо, ыйгарым 
укуктар өткөрүлүп берилген учурдан тартып эки жумуш күнү ичинде 
Улуттук банкка жаңы тизмени жана ишеним катты берүүгө.

4.11. Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына, анын ичинде 
Улуттук банк Башкармасынын 20___-жылдын «___»________№____ 
токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
Улуттук банк аркылуу жайгаштырылуучу мамлекеттик баалуу кагаз-
дарын жайгаштыруу, кайталап сунуштоо, кошумча жайгаштыруу, кай-
тара сатып алуу жана алар менен эсептешүүлөрдү жүргүзүү тартиби 
жөнүндө» жобого жана Улуттук банк Башкармасынын 2013-жыл-
дын 28-мартындагы №10/18 токтому менен бекитилген «Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банкынын автоматташтырылган тоорук 
системасынын иши жөнүндө» жобого ылайык, мамлекеттик баалуу 
кагаздар менен жарандык-укуктук бүтүмдөргө келишүүгө.

5. Улуттук банктын укуктары

Улуттук банк төмөнкүлөргө укуктуу:
5.1. Банктын мамлекеттик баалуу кагаздар рыногундагы ишине 

көзөмөлдүктү жүргүзүү, анын ичинде жеринде барып текшерүүлөр ар-
кылуу көзөмөлдөө.

5.2. Мамлекеттик баалуу кагаздардын Башкы депозитарийи катары иш 
алып барууга.

5.3. Каражаттарды аукциондордо канааттандырылган (толук же жарым-
жартылай көлөмдө) билдирмелердин негизинде жана/же баалуу ка-
газдарды кошумча (аукциондон тышкары) жайгаштырууда Банктын 
күндөлүк (корреспонденттик) эсебинен Борбордук казыналыктын 
Улуттук банктагы күндөлүк эсебине которууга. 

5.4. Белгиленген формадагы отчеттордун, ошондой эле Улуттук банкка 
жана/же Финансы министрлигине зарыл болгон, банк ишине байла-
ныштуу башка маалыматтардын өз учурунда берилишин талап кылууга.

5.5. Банкка карта Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген 
чараларды колдонууга. 
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6. Улуттук банктын милдеттери
Улуттук банк төмөнкүлөргө милдеттүү:

6.1. Жүгүртүүдөгү мамлекеттик баалуу кагаздардын так жана толук эсепке 
алынышын камсыз кылууга.

6.2. Мамлекеттик баалуу кагаздар аукциондорунун параметрлерин жана 
кошумча (аукциондон тышкары) жайгаштыруулар боюнча маалымат-
тарды жарыялап, Улуттук банктын сайтында жайгаштырууга.

6.3. Мамлекеттик баалуу кагаздардын аукциондору өткөрүлүп жана/же 
аларды кошумча (аукциондон тышкары) жайгаштыруудан кийин аук-
циондордун же кошумча жайгаштыруулардын жыйынтыгы тууралуу 
маалыматтарды белгиленген тартипке ылайык, банкка берүүгө. 

6.4. Мамлекеттик баалуу кагаздарга төлөнгөн күнү Кыргыз Республикасы-
нын Финансы министрлиги тарабынан баалуу кагаздардын эмиссиясы-
на төлөөлөрдүн, банктын депо-эсебинде эсепке алынуучу номиналдык 
наркын банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебине чегерүүгө.

6.5. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан баалуу 
кагаздар боюнча купондук төлөмдөр төлөнгөн күнү банктын депо-эсе-
бинде эсепке алынган, МБКлардын санына туура келген купон боюн-
ча төлөө суммасын банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсе-
бине чегерүүгө.

6.6. Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык, ма-
алыматтарды чечмеленип берилиши жагдайын эске албаганда, бан-
ктын мамлекеттик баалуу кагаздары менен операциялары боюнча 
маалыматтардын купуялуулугун камсыз кылууга.

7. Тараптардын жоопкерчилиги жана талаш 
маселелерди чечүү тартиби

7.1. Банктын эсебинен каражаттардын туура эмес эсептен алынып салы-
нышы, ошондой эле тиешелүү суммалардын Улуттук банк тарабынан 
кечиктирилип же туура эмес чегерилиши учурунда, Улуттук банк бан-
ктын пайдасына ар бир кечиктирилген күн үчүн чегерилбей калган 
суммадан (же ашыкча алынып коюлган суммадан) 0,1% өлчөмүндө 
туум төлөйт.

7.2. Банк жаңылыш чегерилген суммалар тууралуу маалымдап, аларды 
Улуттук банкка кайтарып берүүгө милдеттүү. Эгерде, жаңылыш чеге-
рилген суммалар кайтарылып берилбесе, банк жаңылыш чегерилген 
суммадан 0,1% өлчөмүндө ар бир күн үчүн туум төлөйт.

7.3. Тараптар өз милдеттерин аткарбай койгондугу же талаптагыдай ат-
карбагандыгы үчүн Кыргыз Республикасы мыйзамдарына ылайык жо-
опкерчилик тартышат. 
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7.4. Ушул келишимди аткаруунун жүрүшүндө келип чыккан талаш маселе-
лер, өз ара алгылыктуу чечимди иштеп чыгуу максатында, тараптар-
дын сүйлөшүүлөр жолу менен жөнгө салынууга тийиш.

7.5. Жөнгө салынбаган талаш маселелер Кыргыз Республикасынын мый-
замдарында белгиленген тартипте чечилиши зарыл.

7.6. Улуттук банк, эгерде бул Кыргыз Республикасынын Финансы ми-
нистрлиги тарабынан ал эмитирлеген мамлекеттик баалуу кагаздар 
боюнча милдеттенмелерин аткарбай коюусунун кесепетинен келип 
чыкса, милдеттенмелердин аткарылбай калышы үчүн жоопкерчилик 
тартпайт.

8. Келишимди колдонуу мөөнөтү жана аны токтотуу тартиби
8.1. Келишим ага кол койгон учурдан тартып күчүнө кирет жана бир кален-

дардык жыл ичинде колдонууда болот.
8.2. Эгерде, тараптардын бири келишим мөөнөтү бүткөнгө чейинки 30 

календардык күн мурда келишимди токтотуу жөнүндө ниетин кат 
жүзүндө билдирбесе, келишим ар бир кийинки календардык жылга 
дароо узартылат.

8.3. Келишим Улуттук банктын демилгеси боюнча сыяктуу эле, Банктын 
демилгеси боюнча токтотулушу мүмкүн.

8.4. Улуттук банк төмөнкү учурларда алдын ала маалымдоосуз эле бул 
келишимди бир тараптуу негизде токтотууга укуктуу:
− Банк ушул келишим боюнча өз милдеттерин аткарбай койсо же та-

лаптагыдай аткарбаса;
− банкка карата жоюу жол-жобосу башталса;
− банктын банктык лицензиясы токтотулса же кайтарылып алынган 

болсо.

9. Башка шарттар

9.1. Банктын мамлекеттик баалуу кагаздар аукциондоруна катышуусунун 
жана/же баалуу кагаздарды кошумча (аукциондон тышкары) жайгаш-
тыруусунун натыйжасы боюнча Банктын Улуттук банктагы корреспон-
денттик эсебинен акча каражаттарын акцептсиз тартипте эсептен 
алып салууга Банк Улуттук банкка укук ыйгарат.

9.2. Ушул Келишим шарттары тараптардын макулдугу боюнча өзгөртүлүшү 
же толукталышы мүмкүн.

9.3. Жогоруда аталган жобого өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилип 
же жобонун жаңы редакциясы кабыл алынган шартта, ушул келишим 
шарттары жобонун жаңы нормаларына ылайык келтирүү максатында, 
кайрадан каралып чыгууга тийиш.
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9.4. Келишимге өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилиши мүмкүн, алар 
кат жүзүндө таризделинип, тараптар кол коюуга тийиш жана кабыл 
алынган өзгөртүүлөр жана толуктоолор ушул келишимдин ажырагыс 
бөлүгү болуп саналат.

9.5. Бул келишим тараптардын ар бирине бирден, эки нускада түзүлгөн. 
Эки нускасы тең бирдей юридикалык күчкө ээ. 

Тараптардын реквизиттери:

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банкы:

Банк:

Бишкек шаары, Үмөталиев 
атындагы көчө, 101

Төраганын орун басары



35

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 6, 2013

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
2013-жылдын 26-июнундагы № 20\7 токтому

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда 
кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде  

2005–жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон 
өткөртүлгөн №26/5 токтом менен бекитилген “Мезгил мезгили 

менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет жөнүндө” жобого  
өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 
тууралуу” мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августун-

да кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрли-
гинде 2005-жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон 
өткөртүлгөн  №26/5 токтом менен бекитилген “Мезгил мезгили менен 
берилүүчү регулятивдик банктык отчет жөнүндө” жобого сунуш кылын-
ган өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин.

2.   Юридика башкармалыгы:
• бул токтомдун Улуттук банктын расмий сайтына жарыяланышын;
• расмий жарыялангандан кийин, бул токтомду Кыргыз 

Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик 
реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын 
Адилет министрлигине жөнөтүлүшүн камсыз кылсын.

3. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул ток-
том менен коммерциялык банктарды, Кыргыз Республикасынын Мам-
лекеттик өнүктүрүү  банкын жана адистештирилген финансы-кредиттик  
мекемеси - “Кредиттик союздардын  финансылык компаниясы” ААКсын 
тааныштырсын.

4. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.
5. Коммерциялык банктар, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик 

өнүктүрүү  банкы жана адистештирилген финансы-кредиттик  меке-
меси - “Кредиттик союздардын финансылык компаниясы” ААКсы ушул 
токтомго ылайык, 2013-жылдын 1-декабрынан тартып “Мезгил мезгили 
менен берилүүчү регулятивдик банктын отчеттун» 37-бөлүгүнүн Улут-
тук банкка берилип турушун камсыз кылсын. 

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасы-
нын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары З.Л. Чокоев мырзага 
жүктөлсүн. 

Төрага              Асанкожоева З.М.
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Улуттук банк Башкармасынын 
2013-жылдын «26» июнундага

№ 20\7 токтомуна карата тиркеме    

Улуттук банк Башкармасы тарабынан  2005-жылдын 25-августунда 
кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде  

2005–жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон 
өткөртүлгөн №26/5 токтом менен бекитилген “Мезгил мезгили 

менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет жөнүндө” жобого 
өзгөртүүлөр жана толуктоолор

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда ка-
был алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005–
жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон өткөртүлгөн №26/5 
токтом менен бекитилген “Мезгил мезгили менен берилүүчү регулятивдик 
банктык отчет жөнүндө” жобого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор 
киргизилсин:

1. Жобонун 3.3.-пунктундагы  «36»  деген сан «37» деген санга алмашты-
рылсын;

2. Жобонун 4.4.-пунктун  биринчи жана экинчи сүйлөмдөрүндөгү  «36»  
деген сан «37» деген санга алмаштырылсын;

3. “Мезгил мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктын отчеттун” 
2-тиркемеси  төмөнкү мазмундагы  37-бөлүк менен толукталсын: 

37-бөлүк
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2013-жылдын 26-июнундагы № 20\13 токтому

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кайра 
каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик 

аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө” жобону
бекитүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук бан-
кы жөнүндө» мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кайра каржы-
лоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду 
өткөрүү тартиби жөнүндө” жобо (кошо тиркелет) бекитилсин.

2. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 24-апрелиндеги №13/18 
«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кайра каржы-
лоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду 
өткөрүү тартиби жөнүндө” жобону бекитүү тууралуу” токтому күчүн жо-
готкон катары эсептелинсин.

3. Юридика башкармалыгы бул токтомдун Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкынын расмий сайтында жарыяланышын камсыз кылсын.

4. Токтом расмий жарыялангандан 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.
5. Юридика башкармалыгы бул токтомду расмий жарыялангандан кий-

ин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамле-
кеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын 
Адилет министрилигине жөнөтсүн.

6. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы ушул токтом менен ком-
мерциялык банктарды тааныштырсын.

7. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары Абдыбалы тегин С. мыр-
зага жүктөлсүн.

Төрага              Асанкожоева З.М.
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Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 
“26 ” июнундагы № 20\13 токтому менен бекитилген

 
«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кайра каржылоо 

жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду 
өткөрүү тартиби жөнүндө» жобо

1. Жалпы жоболор

1. Бул жободо, өз ишин Улуттук банктын лицензиясынын негизинде 
жүзөгө ашырган коммерциялык банктарга (мындан ары – Банк/Бан-
ктар) кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максаттарына Кыр-
гыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан (мындан ары –Улуттук 
банк) аукциондордун негизинде кредиттик каражаттардын берилиши 
тартиби аныкталат.

2. Кредиттик аукциондорду Улуттук банк акча-кредит саясатын жүзөгө 
ашыруу максатында, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республика-
сынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамынын 5, 20 жана 28-беренеле-
рине ылайык өткөрөт.

3. Кайра каржылоо жана банктын кыска мөөнөттүү ликвиддүүлүгүн колдо-
ого алуу үчүн Банктарга белгилүү бир мөөнөткө кредиттик ресурстарды 
сунуштоо, кредиттик аукциондорду өткөрүү максатынан болуп саналат. 

4. Кредиттик ресурстар 1 айдан 6 айга чейинки мөөнөткө берилет. Кредиттик 
каражаттарды сунуштоо шарттары жана алардын көлөмү Улуттук банктын 
Акча-кредиттик жөнгө салуу комитетинин чечими менен аныкталат. 

5. Улуттук банк бир тараптан жана ушул Жободо жана Улуттук банктын 
ченемдик укуктук актыларында белгиленген талаптарга жооп берген 
Банктар экинчи тараптан, кредиттик аукциондордун катышуучулары-
нан болуп саналышат. 

2. Колдонулган атоолор жана түшүнүктөр

6. Кредиттик аукцион – бул, Улуттук банктын аукциондук механизмди 
колдонуу менен күрөөлүк камсыздоо алдында улуттук валютада кайра 
каржылоо операцияларын ишке ашыруу ыкмасы.

7. Кредиттик ресурстар – Улуттук банк тарабынан Банкка мөөнөтүндө 
төлөө, төлөөгө жөндөмдүүлүк жана убагында кайтарып берүү шартта-
рында, күрөөлүк камсыздоо алдында катталган пайыздык чен боюнча 
сом түрүндө сунушталган акча каражаттары. 

8. Кредиттик аукцион жөнүндө Башкы келишим (Башкы келишим) – бул, 
Улуттук банк менен Банк ортосунда түзүлгөн келишим. Келишимде 
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кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча кайра каржылоого жана 
ликвиддүүлүктү колдоого Улуттук банк тарабынан кредиттик ресур-
стардын Банкка берилиши шарттары жана мында келип чыккан укук-
тук мамилелерди жөнгө салуу тартиби аныкталат. Башкы келишим, 
ушул Жобого карата тиркемелерде көрсөтүлгөн формада жана Банк 
Жобонун 26-пунктунда көрсөтүлгөн шарттарга ылайык келген учурда 
түзүлөт.

9. Кредиттик келишим – бул, Улуттук банк менен Банк ортосунда, кре-
диттик аукциондун жыйынтыгы боюнча Башкы келишимдин алкагында 
түзүлгөн келишим, анын негизинде Улуттук банк Банкка кредит берет. 
Келишимде кредит берүү жана аны төлөө шарттары жана тартиби анык-
талат жана ал Башкы келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп саналат. 

10. Күрөө келишими – бул Улуттук банк менен Банк ортосунда, кредит-
тик аукциондун жыйынтыгы боюнча Башкы келишимдин алкагында 
түзүлгөн келишим, анын негизинде Банктын кредиттик каражаттарды 
кайтарып берүү боюнча милдеттенмеси күрөө менен камсыз кылынат. 
Келишимде күрөөлүк камсыздоону сунуштоо шарттары жана тартиби 
аныкталып, ал Башкы келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп саналат.

11. Кредиттин мөөнөтү – бул, календардык күндөрдө туюндурулган, кредит 
берилген күндөн тартып, ал боюнча милдеттенмелер толук аткарыл-
ган, кредиттик келишимде көрсөтүлгөн күндү кошо камтыган, убакыт 
аралыгы.

12. Чектөө чени – билдирмелерди канааттандыруу ага жеткенде аяктаган 
чен.

13. Операциялык күн – Улуттук банктын операциялык күн регламентине 
ылайык, ар бир жумуш күнү саат 8:30 - 16:30 чейинки убакыт аралыгы.

3. Кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максаттары үчүн 
кредиттик ресурстарды сунуштоо шарттары

14. Улуттук банктын кайра каржылоо үчүн каралган кредиттик ресурстары 
максаттуу багыттарды көздөп, Банктар тарабынан Кыргызстандын ре-
зиденттери болуп саналышкан юридикалык жактар жана жеке адамдар 
Кыргыз Республикасынын аймагында өздөштүрүп жаткан төмөнкү ба-
гыттарга каралган долбоорлорду кредиттөө үчүн пайдаланылууга тийиш:
• Өнөр жайына, мында экспортко багытталуучу жана импортту ал-

маштыруучу продукцияларды чыгарган тармактарга биринчи кезек-
те көңүл бурулушу зарыл;

• Айыл-чарбасына, даярдоо жана кайра иштетүүгө:
- мал чарбачылыгына;
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- өсүмдүк өстүрүүгө.
• Транспорт, байланыш жана кызмат көрсөтүү чөйрөсүнө;
• Соода жана коммерцияга (юридикалык жактардын жана жеке адам-

дардын келишимдери, контрактылары боюнча продукцияларды 
берүүлөр үчүн төлөөлөр);

• Курулушка;
• Туристтик чөйрөгө.

15. Улуттук банктын кайра каржылоо максаттарына кредиттик ресурстары 
сунуштоосунун максималдуу мөөнөтү - 6 ай.

16. Ушул Жобонун 38-пунктунда көрсөтүлгөн активдер, Улуттук банктын 
кайра каржылоо максаттарына берилген кредиттик ресурстары үчүн 
күрөөлүк камсыздоо катары колдонулушу мүмкүн. 

17. Улуттук банктын кредиттик ресурстарынын эсебинен банктарга бе-
рилген кредиттер боюнча номиналдык жылдык пайыздык чен, Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнүн субсидиялоо боюнча атайын программа-
ларынын алкагында белгиленген пайыздык чендерден ашпоого тий-
иш. Мында, банк Улуттук банктын каражаттарынын эсебинен кредит 
берүүдө, карыз алуучулардын алар менен түзүлгөн келишимдерде 
көрсөтүлүүгө тийиш болгон кредиттик милдеттенмелерди аткарбай 
койгондугу үчүн айыптык төлөмдөрдү эске албаганда, белгиленген нар-
ктык түрүндө туюндурулган номиналдык пайыздык чендердин ашып 
кетишине тике жана/же кыйыр түрдө таасир этиши мүмкүн болгон ко-
миссиялык төлөмдөрдү, жыйымдарды же башка кошумча төлөмдөрдү 
өз карыз алуучуларына чегерүүгө/алардан кармап калууга укугу жок. 
Пайыздык чендердин туура эсептелиниши жана колдонулушу үчүн 
жоопкерчилик, кредиттик каражаттарды берүү келишиминеге ылайык, 
коммерциялык банкка жүктөлүүгө тийиш. 

18. Улуттук банк тарабынан Банктын ликвиддүүлүгүн колдоого кредиттик 
ресурстар кыска мөөнөттүү ликвиддүүлүктүү колдоо максатында су-
нушталат. 

19. Улуттук банк тарабынан Банктын ликвиддүүлүгүн колдоого кредиттик 
ресурстар 3 айлык максималдуу мөөнөткө берилет. 

20. Мамлекеттик баалуу кагаздар жана/же Улуттук банкта пайызсыз депо-
зит эсебиндеги акча каражаттарына талап кылуу укугу түрүндөгү нак 
эмес чет өлкө валютасы гана Улуттук банк тарабынан ликвиддүүлүктү 
колдоо үчүн берилүүчү кредиттик ресурстардын күрөөлүк камсыздоо-
сунан боло алат. 

21. Банк, Улуттук банктан алынган кредиттик ресурстарды банктар ара-
лык рынокто, валюта рыногунда жана мамлекеттик баалуу кагаздар 
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рыногун кошо алганда, баалуу кагаздар рыногунда операцияларды 
жүргүзүү, ошондой эле өз инсайдерлери же аффилирленген жактары 
менен операцияларды ишке ашыруу үчүн пайдаланууга укугу жок. Банк 
Улуттук банктан алынган кредиттик ресурстарды ушул Жобонун 14, 18 
жана 22-пункттарында көрсөтүлгөн максаттарга гана колдонууга тийиш. 

22. Банк, кредиттик аукциондо алынган кредиттик ресурстарды ушул Жо-
бонун 23-пунктунда көрсөтүлгөн шарттарга ылайык микрофинансы-
лык компаниялар жана микрокредиттик компаниялар сыяктуу, банктык 
эмес финансы-кредит мекемелерин андан ары кредиттөө үчүн пайда-
ланууга укуктуу. 

23. Эгерде кредиттик ресурстар Банк тарабынан ушул Жобонун 22-пун-
ктунда белгиленген максаттарга багытталган болсо, анда төмөнкү жо-
болор сакталууга тийиш: 

• Банктар БФКМдерге кредиттик ресурстар берилген күнү Банк менен 
БФКМ ортосунда түзүлгөн кредиттик келишимдин көчүрмөсүн кошо 
тиркөө менен бул тууралуу Улуттук банкка кат жүзүндө маалымдоо-
го тийиш.

• БФКМдерге кредиттик ресурстарды берүү учурундагы Банктын мар-
жасы 0,2% ашпоого тийиш.

• Банк менен БФКМ ортосундагы кредиттик келишимде төмөнкү пун-
кттар камтылышы зарыл:
- Банк тарабынан БФКМдерге сунушталуучу кредиттик ресур-

стар максаттуу багытка ээ болуп, БФКМдер ал ресурстарды 
Кыргызстандын резиденттеринен болуп саналышкан юриди-
калык жактар жана жеке адамдар тарабынан Кыргыз Респу-
бликасынын аймагында жүзөгө ашырылуучу, ушул Жобонун 
14-пунктунда көрсөтүлгөн багыттар боюнча долбоорлорду 
кредиттөөгө жана Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Респу-
бликасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө” мыйзамы-
нын 2-беренесине ылайык пайдаланылууга тийиш;

- Банк тарабынан БФКМдерге берилүүчү кредиттик ресурстарды 
пайдалануу боюнча ушул Жобонун 21-пунктунда көрсөтүлгөн 
чектөөлөр, БФКМдерге да таркатылат;

- БФКМдин банктардан алынган кредиттик ресурстарды кредит-
тик союздарды, микрофинансылык компанияларды, микрокре-
диттик компанияларды, микрокредиттик агенттиктерди, башка 
БФКМдерди, анын ичинде ломбарддарды кошо алганда, бан-
ктык эмес финансы-кредит мекемелерин кайра каржылоо үчүн 
пайдаланууга укугу жок. 

• Банктардан кредиттик ресурстарды алышкан БФКМдер кредиттик 
ресурстардын пайдаланылышы тууралуу отчетту ай сайын Улуттук 
банкка сунуштап турууга тийиш.
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• Банктар Кредиттик келишимге карата Күрөө келишиминде 
көрсөтүлгөн күрөөлүк камсыздоону алмаштырууга укуктуу. Мында 
мамлекеттик баалуу кагаздар жана/же БФКМге–кредиттик ресур-
старды алуучуга менчик укугунда таандык болгон, Улуттук банкта 
пайызсыз депозит эсебиндеги акча каражаттарына талап кылуу 
укугу түрүндөгү нак эмес чет өлкө валютасы күрөөлүк камсыздоо 
катары колдонулушу мүмкүн. 

• Күрөөлүк камсыздоо алмаштырылган учурда жана Банк мамлекет-
тик баалуу кагаздарды жана/же БФКМге–кредиттик ресурстарды 
алуучуга менчик укугунда таандык болгон нак эмес чет өлкө валю-
тасын күрөөлүк камсыздоо катары сунуштаган шартта, БФКМ өз 
мамлекеттик баалуу кагаздарын жана/же Улуттук банктагы пайыз-
сыз депозиттик эсебинде турган акча каражаттарына талап кылуу 
укугу түрүндөгү нак эмес чет өлкө валютасын алмаштырууга макул-
дугун Улуттук банкка берүүгө тийиш. 

24. Контролдукту жүзөгө ашыруу максатында Улуттук банк зарыл болгон, 
анын ичинде Банктын жана/же БФКМдин финансылык абалына, кре-
дит боюнча камсыздоонун абалына, кредиттин максаттуу пайдаланы-
лышы боюнча тиешелүү маалыматтарды Банктан жана/же БФКМден 
талап кылып, алууга укуктуу. Банк жана/же БФКМ кредиттик каражат-
тардын пайдаланылгандыгы тууралуу отчетту жана башка зарыл доку-
менттерди Улуттук банк белгилеген формада жана мөөнөттөрдө анын 
талабы боюнча берүүгө тийиш. 

25. Банк жана/же БФКМ тарабынан ушул Жобонун 21 жана 23-пунктта-
рынын талабы бузууга жол берилген учурда Улуттук банк, Банктан 
кредиттик ресурстарды мөөнөтүнөн мурда кайтарууну, кредитти пай-
даланган айкын убакыт ичинде чегерилген пайыздарды жана Улут-
тук банкка тиешелүү болгон башка суммаларды төлөп берүүнү талап 
кылууга, ошондой эле Банкты кредиттик аукциондорго катышуудан 6 
айга чейинки мөөнөткө четтетүүгө укуктуу.

4. Аукционго билдирмелерди тариздетүү жана берүү тартиби

26. Улуттук банктын кредиттик аукциондоруна катышуу жана андан кре-
диттик каражаттарды алуу үчүн Банк төмөнкү талаптарга жооп берүүгө 
тийиш: 
− банктык операцияларды улуттук жана чет өлкө валюталарында 

жүргүзүү укугуна Улуттук банктын лицензиясынын болушу;
− Улуттук банк тарабынан сунушталган кредиттик ресурстардын күрөөлүк 

камсыздоосунан болгон мамлекеттик баалуу кагаздарды сактоо жана 
эсепке алуу үчүн Депозитарийде «депо» эсебинин болушу;
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− Улуттук банкта улуттук валютада корреспонденттик эсебинин болушу;
− чет өлкө банк-корреспондентте чет өлкө валютасындагы корреспон-

денттик эсепке ээ болушу;
− Улуттук банк менен Кредиттик аукцион жөнүндө кол коюлган Башкы 

келишимдин болушу;
− билдирме берилген учурга карата Улуттук банк тарабынан белги-

ленген Банктын капиталынын шайкештиги жана бир карызгерге 
тобокелдиктин максималдуу өлчөмү боюнча экономикалык ченем-
дердин аткарылышы, ошондой эле акыркы 6 ай аралыгында систе-
малуу бузууларга жол бербеши;

− ушул Жободо жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укук-
тук актыларында белгиленген талаптарга жооп берген, талаптагы-
дай күрөөлүк камсыздоонун сунушталышы;

− банк ишин тескөөгө алуу боюнча убактылуу жетекчилик, консер-
вация, санация, реабилитация, банкроттук жана башка негиздер 
боюнча өз эрки менен жана мажбурлап жоюу режимине кабылба-
шы. Консервация, банк ишин тескөөгө алуу боюнча убактылуу же-
текчилик режиминде турган Банк, Улуттук банк Башкармасынын 
тиешелүү чечими болгон шартта гана кредиттик аукционго катыша 
алат;

− алынган кредиттер жана аларга кошуп эсептелинген пайыздар бо-
юнча, ошондой эле кредиттик аукциондордун алкагында мурда 
алынган кредиттерге тиешелүү өздөштүрүлбөгөн кредиттик ка-
ражаттардын орун албашы, анын ичинде Улуттук банктын кайра 
каржылоого тиешелүү башка инструменттери боюнча Улуттук банк 
алдында мөөнөтүндө төлөнбөгөн акчалай милдеттенмелердин бол-
бошу;

− ушул Жобонун 25-пунктуна ылайык кредиттик аукциондорго каты-
шуу укугунан четтетилбеген болушу;

− Банктын атынан кредиттик ресурстарды алууга билдирмелер-
ге кол коюуга ыйгарым укуктуу адамдардын кол тамга үлгүлөрү 
түшүрүлгөн Банктын жоопкерчиликтүү адамдарынын тизмесинин 
Улуттук банкка берилиши;

− Банктын эсептериндеги каражаттарды тескөөгө ыйгарым укуктуу 
адамдардын кол тамгаларынын үлгүлөрү түшүрүлгөн, Кыргыз Ре-
спубликасынын мыйзам талаптарына ылайык нотариалдык жактан 
күбөлөндүрүлгөн эки карточканын Улуттук банкка берилиши;

− банктык көчүрмөлөрдү, Банктын төлөм тапшырмаларын жана баш-
ка документтерди алууга жоопкерчиликтүү жакка Банктын атынан 
берилген ишеним каттын Улуттук банкка берилиши.
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27. Улуттук банктын Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети, кайра каржыло-
ого кредиттик ресурстарды берүү шарттарын, алардын көлөмүн жана 
мөөнөттөрүн мезгил-мезгили менен аныктап турат. 

28. Улуттук банк аукцион өткөрүлгөнгө чейинки эки күндөн кечиктирбестен 
өз веб-сайтына төмөнкүлөрдү кошо алганда, кредиттик аукциондун па-
раметрлерин жана аны өткөрүү шарттары жарыялап турат:
− аукциондун түрүн;
− аукцион өткөрүлүүчү күндү; 
− аукциондун кодун;
− кредиттик ресурстардын көлөмүн; 
− төлөм мөөнөттөрүн (пайыздар жана негизги сумма боюнча);
− аукциондогу минималдуу пайыздык ченин (Акча-кредиттик жөнгө 

салуу комитетинин чечими менен белгиленген); 
− күрөөлүк камсыздоого карата талаптарды;
− аукцион тууралуу башка маалыматтарды (болгон болсо).

29. Улуттук банктын кредиттик аукционуна катышууга билдирме Банктар 
тарабынан Кредиттик аукцион жөнүндө Башкы келишимге карата 
2-тиркемеде көрсөтүлгөн формага ылайык документ түрүндө Улут-
тук банкка берилет. Билдирме калың конвертке салынып, чапталган 
түрүндө берилиши зарыл. Банк аукционго бир гана билдирмени бере 
алат.

30. Банктын билдирмеси аукцион өткөрүлгөн күнү саат 12.00гө чейин 
Улуттук банкка берилүүгө тийиш. Билдирмени кабыл алуу убактысы 
өтүп кеткенден кийин Банктар билдирмелерди бере алышпайт/өзгөртө 
алышпайт. Берилген билдирмелер кайтарылып алынгыс болуп эсеп-
телет. 

31. Билдирменин ар бир бетине кредиттик ресурстарды алууга Банктын 
атынан билдирмеге кол коюуга ыйгарым укуктуу адамдын кол камга-
сы коюлуп, Банктын мөөрү менен күбөлөндүрүлүүгө тийиш. Билдир-
меде милдеттүү түрдө ал берилген күн, Банктын аталышы, аукцион 
өткөрүлгөн күн, зарыл болуп жаткан кредиттик каражаттардын көлөмү, 
сунушталган пайыздык чен камтылуусу зарыл. Мында Банктын бил-
дирмесинин көлөмү, аукционго коюлган кредиттик ресурстардын жал-
пы көлөмүнөн ашпоого тийиш.

32. Билдирмеде юридикалык жактардын аталышын/жеке адамдардын 
аты-жөнүн жана кредиттөө шарттарын кошо алганда, ар бир түпкү 
карыз алуучуну көрсөтүү менен акча каражаттарын жайгаштыруу ба-
гыттары тууралуу маалыматтарды (кредиттөө багыты, тармагы жана 
мөөнөтү, пайыздык чен, негизги сумманы жана пайыздарды төлөө 
аралыгы), күрөөлүк камсыздоо катары сунушталган күрөөнүн сумма-
сын жана анын түрүн, Кредиттик аукцион жөнүндө Башкы келишимге 
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карата 2-тиркемедеги формага ылайык күрөө түрүн ырааттуу чагыл-
дыруу менен көрсөтүү талап кылынат. 

33. Документ түрүндөгү билдирме Улуттук банктын Бишкек шаары, 
Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101 дареги боюнча жайгашкан имараты-
нын 1-кабатында жайгашкан «Кредиттик аукциондорго билдирмелер 
үчүн» деп жазылган ящикке салынууга тийиш. Банк билдирме берил-
гендиги фактысын, ал берилген күндү жана убактысын көрсөтүү менен 
билдирмелер катталган журналга чагылдырууга тийиш. 

34. Банктардын пайыздык чендери Улуттук банк жарыялаган минималдуу 
пайыздык ченден жогору же ага барабар болгон билдирмелерине кре-
диттик аукционго катышууга жол берилет. 

35. Банктын ушул жобонун 26-пунктунун талаптарына ылайык келбеши, кре-
диттин талап кылынган суммасын берүүдөн баш тартуу үчүн негиз боло 
алат. Улуттук банк, билдирмелери аукционго кирбей калган Банктарга 
тиешелүү себептерин көрсөтүү менен аукцион өткөрүлгөндөн кийинки 
жумуш күнүнөн кечиктирбестен кат жүзүндө маалымдоого тийиш.

36. Туура эмес толтурулган же тариздетилген, ошондой эле убактысынан 
кечиктирилип берилген билдирмелер анык эмес катары таанылып, 
аукционго киргизилбейт. 

37. Улуттук банк билдирмеде көрсөтүлгөн маалыматтардын купуялуулугун 
камсыз кылууга тийиш. 

5. Кредиттин күрөөлүк камсыздоосу
38. Кредиттик ресурстар Банктарга күрөөлүк камсыздоо болгон шартта 

гана сунушталат. Төмөнкүлөр кайра каржылоо максаттары үчүн кре-
диттик ресурстар боюнча Банктардын күрөөлүк камсыздоосунан боло 
алат:

1) Улуттук банктагы пайызсыз депозиттик эсепте турган акча каражат-
тарына талап кылуу укугу түрүндөгү нак эмес чет өлкө валютасы;

2) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн баалуу кагаздары жана Улут-
тук банктын ноталары;

3) Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин 2011-жылдын 16-ию-
нундагы №12/2 токтому менен бекитилген, кредит портфелин түзүү 
боюнча сунуш-көрсөтмөлөрдө каралган тартипте белгилүү бир 
мүнөздөмөлөргө ылайык келген кредиттер портфели боюнча талап 
кылуу укугу. Мында алар боюнча талап кылуу укугу күрөөгө коюл-
ган, мурда берилген кредиттер, кредиттик каражаттарды алууга 
билдирме берилген учурда классификацияланбаган активдер кате-
гориясына чегерилүүгө тийиш (байкоого алынган активдерди эске 
албаганда) жана реструктуризацияланбаган болушу зарыл. 
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39. Кредиттин камсыздоосу катары сунушталган күрөө үчүнчү жак-
ка күрөөгө же кайра күрөөгө коюулууга тийиш эмес. Ушул Жобонун 
23-пунктунда көрсөтүлгөн тартипте күрөөгө коюлган мүлктү эске алба-
ганда, күрөөлүк камсыздоо катары сунушталган күрөөлүк мүлк Банкка 
менчик укугунда таандык болуу менен ага чектөөлөр жана/же башка 
милдеттенмелер (арест, мурдагы күрөө, описке жаңылыш киргизип 
коюу ж.б ) жүктөлүүгө тийиш эмес.

40. Күрөөгө коюлган мүлктүн бааланган (күрөөлүк) наркы күрөөнүн ар бир 
түрү боюнча, талап кылынган кредиттин суммасына жараша Акча-кре-
диттик жөнгө салуу комитети тарабынан белгиленген мааниден (пай-
ыздык туюндурулушунда) төмөн болбоого тийиш. 

41. Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык каттоодон 
өткөртүлүүгө тийиш болгон күрөөлүк мүлк, ушул Жобонун 55, 56 жана 
57-пункттарында көрсөтүлгөн мөөнөт ичинде Банк тарабынан ыйга-
рым укуктуу органда каттоодон өткөртүлүшү зарыл. 

42. Күрөөлүк камсыздоонун жетишсиздиги Банк тарабынан талап кылын-
ган кредиттик ресурстардын суммасын берүүдөн баш тартууга негиз 
болуп саналат. 

43. Кредиттик ресурстарды берүү макулдашуусуна ылайык Банк, өз мил-
деттенмелерин талаптагыдай аткарбай койгон, аткара албаган учурда, 
ошондой эле ошол макулдашууда жана Күрөө келишиминде каралган 
башка учурларда Улуттук банк, күрөөлүк мүлктөн соттук эмес тартипте 
өндүрүүнү жүргүзүү жана Күрөө келишиминде, Кыргыз Республикасы-
нын мыйзамдарында каралган шарттарга жана талаптарга ылайык, 
күрөө предметин соттук эмес тартипте сатуу аркылуу күрөөлүк мүлктүн 
эсебинен өз талаптарын толук канааттандырып алууга укуктуу. Банк 
кредит портфели боюнча талап кылуу укугу менен камсыздалган кре-
диттик ресурстарды алуу макулдашуусуна ылайык өз милдеттенмеле-
рин аткарбай койгон же талаптагыдай аткара албаган учурда, Улуттук 
банк күрөө кармоочунун күрөө келишими боюнча укуктарын Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарында каралган шарттарда жана тартип-
те бирөөгө өткөрүп берүүсүнө жол берилет. 

6. Кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби
44. Аукциондор Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан белги-

ленген мезгил аралыгында өткөрүлүп турат.
45. Улуттук банк кредиттик аукционду өткөрүп, анын жыйынтыгын чыгарат, 

мында:
- Акча-кредиттик жөнгө салуу комитетинин төрагасынын чечими менен 

кредиттик ресурстардын көлөмү келип түшкөн билдирменин жалпы 
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көлөмүнө жараша кыскартылышы мүмкүн. Аукционго экиден аз каты-
шуучу катышкан шартта, ал өткөрүлбөгөн катары таанылат; 

- билдирмелер, эң жогорку пайыздык чендеги билдирмелерден тар-
тып сунушталган кредиттик ресурстардын жалпы өлчөмү толук 
бөлүштүрүлгөнгө чейин кабыл алынат. Аукционго уруксат алган 
билдирмелер максималдуу чектен тартып, ошол аукционго коюлган 
кредиттик ресурстар толук бөлүштүрүлгөнгө чейин сунушталган пай-
ыздык чендердин деңгээли боюнча ранжирленет (чектөө ченине чей-
ин). Мында, чектөө чени боюнча бир нече билдирме келип түшкөн 
болсо, анда кредиттик ресурстарды ошол билдирмелер ортосунда 
бөлүштүрүү пропорционалдуу негизде ишке ашырылат. 

-  Улуттук банктын кредиттик аукционунда банктар тарабынан алынган 
кредиттик ресурстар билдирмелерде көрсөтүлгөн чендер боюнча су-
нушталат (Акча-кредиттик жөнгө салуу комитетинин чечиминде бел-
гиленген пайыздык ченден төмөн эмес).

46. Аукционго уруксат алган билдирмелерди Улуттук банкта иштеп чыгуу 
аукцион өткөрүлгөн күнү саат 13:00дөн 15:00гө чейин ишке ашырылат. 

47. Аукциондун жыйынтыгы боюнча орточо салмактанып алынган пайыз-
дык чен төмөнкү формула боюнча эсептелинет:

мында P – аукциондун жыйынтыгы боюнча орточо салмактанып алын-
ган пайыздык чен, pi – канааттандырылган лоттордун пайыздык чени, qi 
- канааттандырылган лоттордун көлөмү.
48. Өткөрүлгөн кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча протокол толту-

рулуп ал, Акча-кредиттик жөнгө салуу комитетинин төрагасы тарабы-
нан бекитилип, кол коюлат.

49. Аукциондун жыйынтыгы бекитилгенден кийин, аукцион өткөрүлгөн күнү 
саат 16.00дөн кечиктирбестен, Улуттук банк аукциондун жыйынтыгын 
катышуучуларга маалымдоого тийиш. 

50. Аукциондорго код белгилөөнүн төмөнкүдөй түзүмү белгиленет. 
** ** **
  | | |____ кредиттик аукциондун өтүп жаткан жылдагы катар 

номери
  | |_______ жылы
|__________ кайра каржылоо кредиттеринин аукционун идентифика-

циялоо 
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Мисалы:
АК 12 22
  | | |____ кредиттик аукциондун катар номери
| |_______ 2012-жыл
  |__________ кайра каржылоо кредиттеринин аукционун иденти-

фикациялоо
51. Кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча расмий билдирмеде 

төмөнкү маалыматтар камтылууга тийиш: 
− аукциондун коду;
− аукцион өткөрүлгөн күн;
− төлөмдөрдүн көлөмү жана мөөнөтү;
− аукциондогу баштапкы пайыздык чен;
− билдирмелердин жалпы көлөмү;
− канааттандырылган билдирмелердин минималдуу жана максимал-

дуу пайыздык чендери;
− орточо салмактанып алынган пайыздык чен;
− билдирмелердин саны;
− жана башка маалыматтар.

52. Улуттук банк кредиттик аукциондун расмий жыйынтыгын аукцион 
өткөрүлгөн күнү саат 17:00гө чейин веб-сайтында жарыялайт. 

7. Кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча эсептешүүлөрдү 
жүргүзүү

53. Канааттандырылган билдирмелер боюнча улуттук валютадагы акча 
каражаттарынын суммасын Банктын Улуттук банктагы корреспондент-
тик эсептерине өз учурунда жана толук чегерүү, өткөрүлгөн кредиттик 
аукциондун жыйынтыгы боюнча Улуттук банктын милдеттенмелери-
нин талаптагыдай аткарылышы болуп саналат.

54. Банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебине акча каражат-
тарын чегерүү, өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгына ылайык Улуттук 
банк менен Банк ортосундагы тиешелүү кредиттик келишим (Башкы 
келишимге карата №4-тиркеме) жана Күрөө келишими (Башкы кели-
шимге карата №5-тиркеме) тариздетилип, аларга кол коюлуп, күрөө 
келишими ыйгарым укуктуу органдарда каттоодон өткөртүлгөндөн кий-
инки жумуш күнү ишке ашырылат.

55. Эгерде мамлекеттик баалуу кагаздар күрөөлүк камсыздоодон болсо, 
Улуттук банк менен Банк ортосундагы тиешелүү Кредиттик келишимди 
жана Күрөө келишимин тариздетип, аларга кол коюу, күрөө келишимин 
каттоодон өткөртүү кредиттик аукцион өткөрүлгөн күндөн кийинки жу-
муш күнү ишке ашырылат. 
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56. Эгерде Улуттук банктагы пайызсыз депозит эсебинде турган акча ка-
ражаттарына талап коюу укугу түрүндөгү нак эмес чет өлкө валютасы 
күрөөлүк камсыздоодон болсо, Улуттук банк менен Банк ортосунда-
гы тиешелүү Кредиттик келишимди жана Күрөө келишимин тариздөө 
жана аларга кол коюу кредиттик аукцион өткөрүлгөндөн кийинки 3 
жумуш күнү ичинде, ал эми ыйгарым укуктуу органдарда каттоодон 
өткөртүү 1 жумуш күнү ичинде ишке ашырылат.

57. Эгерде Банктын кредит портфели боюнча талап кылуу укугу күрөөлүк 
камсыздоодон болсо, Улуттук банк менен Банк ортосунда тиешелүү 
кредиттик келишимди, Күрөө келишимин тариздетүү жана кол коюу 
кредиттик аукцион өткөрүлгөндөн кийинки 10 жумуш күнү ичинде, ал 
эми ыйгарым укуктуу органдарда каттоодон өткөртүү 5 жумуш күнү 
ичинде ишке ашырылат.

58. Кредиттин суммасына пайыздарды кошуп эсептөө, жыл ичинде 365 күн 
жана ай ичинде күндөрдүн айкын санына жараша, кредитти анык пай-
даланган мезгил үчүн төмөнкү формулада ишке ашырылат: 

P = (C x I x T)/365/100, мында: 
− Р – чегерилген пайыздар; 
− С – кредиттин суммасы (сом); 
− I – чен (жылдык %); 
− Т – берилген кредиттин мөөнөтү (күндөр менен).
 

8. Катышуучулардын жоопкерчилиги жана санкциялар
59. Кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча Улуттук банк тарабынан 

жеңүүчү катары таанылган Банк кредиттик ресурстарды алуудан 
баш тартса же Башкы келишимдин жана ушул Жобонун талаптары-
на ылайык Кредиттик келишимди, Күрөө келишимин өз учурунда алып 
келбесе, Банктын билдирмеси жокко чыгарылып, ага карата Башкы 
келишимде каралган айыптык санкциялар колдонулат. 

60. Күрөөлүк камсыздоонун болушу жана өз убагында берилиши, Кредиттик 
келишимдин жана Күрөө келишиминин тариздетилиши жана берили-
ши, алардын ушул Жобонун 55, 56 жана 57-пункттарында көрсөтүлгөн 
мөөнөттө каттоодон өткөртүлүшү үчүн Банк жоопкерчиликтүү болуп 
саналат. 

61. Банк, кредит берилген күндөн кийинки 10 (он) жумуш күнү ичинде Улут-
тук банктан алынган акча каражаттарын, кредиттик аукциондорго ка-
тышуу үчүн берилген билдирмеде буга чейин көрсөтүлгөн карыз алуу-
чулары арасында жайгаштырууга милдеттүү. Эгерде, кредиттик ресур-
стар же алардын бөлүгү ушул пунктта көрсөтүлгөн мөөнөттөрдө толук 
пайдаланылбай калса же жарым-жартылай пайдаланылса, Улуттук 
банк көрсөтүлгөн мөөнөт бүткөндөн кийинки жумуш күнү кредиттик ре-
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сурстардын өздөштүрүлбөй калган бөлүгүн мөөнөтүнөн мурда кайта-
рып берүүнү талап кылышы мүмкүн. Эгерде, Банк акча каражаттары-
нын суммасын Улуттук банкка толук эмес жана/же учурунан кечикти-
рип чегерген болсо, Банкка карата Башкы келишимде жана кредиттик 
макулдашууда каралган айыптык санкциялар колдонулат. 

62. Банк кредиттин негизги суммасынын жана ал боюнча чегерилген пай-
ыздардын өз убагында жана толугу менен төлөнүшү, анын ичинде кре-
диттик ресурстар ушул Жобонун 22-пунктунда белгиленген максаттар-
га багытталган учурларда да, ал үчүн жоопкерчилик тартат. 

63. Банк кредиттик аукциондо алган ресурстар боюнча карызын жана кре-
дит боюнча пайыздарды белгиленген мөөнөттөрдө төлөбөгөн шартта 
Улуттук банк кошумча маалымдоосуз эле, Банктын корреспонденттик 
эсебинен тиешелүү каражаттарды акцептсиз тартипте эсептен алып 
салуу аркылуу өндүрүп алат. 

64. Эгерде кредиттин негизги суммасынын, ага кошуп эсептелинген пайыз-
дардын ордун жабууга багытталган кандай болбосун төлөм, ошондой 
эле Башкы келишимден, Кредиттик келишимден улам келип чыккан 
башка төлөмдөр толук көлөмдө жана/же тиешелүү мөөнөт ичинде 
төлөнбөй калса, мындай карыз мөөнөтүндө төлөнбөгөн катары эсеп-
телинип, Банкка карата Башкы келишимде каралган айыптык санкци-
ялар колдонулат. 

9. Кредитти пролонгациялоо тартиби
65. Банк тарабынан ушул Жобонун талаптары аткарылып жана кредит-

тик ресурстар боюнча пайыздардын өз учурунда жана толук төлөнүшү 
шартында, Банктын өтүнүч катынын негизинде Улуттук банк кредиттик 
ресурстарды 6 айдан ашпаган мөөнөткө пролонгациялоого укуктуу. 

66. Улуттук банк тарабынан кайра каржылоо максаттары үчүн 6 айлык 
мөөнөткө берилген кредиттик ресурстар гана пролонгацияланууга тийиш. 

67. Улуттук банк тарабынан кайра каржылоо максаттары үчүн берилген 
кредиттик ресурстар алгачкы кредиттик келишимде көрсөтүлгөн же 
акыркы өткөрүлгөн кредиттик аукциондо белгиленген пайыздык чен-
дердин максималдуу өлчөмүнө барабар пайыздык чен боюнча бир 
гана жолу пролонгацияланышы мүмкүн.

68. Кредиттик ресурстарды пролонгациялоо үчүн Банк, жаңы Кредиттик 
келишим жана Күрөө келишимин түзүү үчүн кредит мөөнөтү бүткөнгө 
чейинки кеминде 1 ай мурда кредитти пролонгациялоо тууралуу 
өтүнүч катты Улуттук банкка жөнөтүүгө тийиш. 
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10. Кредитти төлөө тартиби
69. Кредиттин негизги суммасынын ордун жабуу кредиттин мөөнөтү бүткөн 

күнү, операциялык күндүн акырына чейин, өз корреспонденттик эсеби-
нен улуттук валютадагы акча каражаттарынын суммасын Улуттук бан-
ктагы тиешелүү эсепке которуу аркылуу ишке ашырылат. Кредитти пай-
далангандыгы үчүн пайыздарды кошуп эсептөө жана төлөө Банк тара-
бынан кредиттик келишимге ылайык ай сайын жүзөгө ашырылып турат.

70. Эгерде кредиттин негизги суммасын жана/же ал боюнча чегерилген 
пайыздарды төлөө күнү майрам күнүнө, иштебеген күнгө же дем алыш 
күнгө туура келип калса, анда кредиттин негизги суммасын жана/же 
ал боюнча чегерилген пайыздарды төлөө кийинки жумуш күнү ишке 
ашырылат.

71. Кредитти төлөө күнү кредиттин негизги суммасы жана/же ага ко-
шуп эсептелинген пайыздар толук көлөмдө төлөнүүгө тийиш, бөлүп 
төлөөгө жол берилбейт.

72. Банк, Башкы келишимде жана Кредиттик келишимде каралган карыз-
дын негизги суммасын жана ал боюнча пайыздарды пландаштырылып 
жаткан төлөө күнүнө чейинки үч жумуш күнү аралыгында Улуттук банк-
ка ал тууралуу алдын ала маалымдоо менен мөөнөтүнөн мурда бөлүп 
төлөөгө же толугу менен төлөөгө укуктуу. 

73. Кредит жана ага чегерилген пайыздар боюнча Банк өз милдеттенме-
лерин өз убагында жана толук аткарган шартта, Улуттук банк күрөөнүн 
түрүнө жараша 10 жумуш күнү ичинде күрөөнү бошотуп берет. 

74. Эгерде кредит мөөнөтүндө төлөнбөсө, төлөмдү кийинкиге калтырууга 
жол берилбейт. Банктын кредит боюнча жоопкерчилиги Башкы кели-
шимде жана Кредиттик келишимде каралат. 

75. Эгерде ушул жобого ылайык Банкка берилген кредит мөөнөтүндө 
төлөнбөсө Улуттук банк: 
- кредитти төлөөнүн эсебине кредиттин негизги суммасына, чегерил-

ген пайыздарга жана айыптык санкцияларга барабар өлчөмдөгү 
улуттук валютадагы акча каражаттарын Банктын корреспонденттик 
эсебинен акцептсиз тартипте эсептеп алып салат; 

- кредиттин, ага кошуп эсептелинген пайыздардын, туумдардын жана 
айыптык төлөмдүн ордун, ушул Жобого, Кредиттик аукциондор 
жөнүндө Башкы келишимге жана Күрөө келишимине ылайык күрөө 
предметинен өндүрүүнү жүргүзүүнүн эсебинен жаба алат.

11. Корутунду жобо

76. Ушул Жобого карата кредиттик аукциондорду өткөрүүнү өркүндөтүүгө 
багытталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор Улуттук банк Башкармасы-
нын чечими менен киргизилет. 
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Улуттук банк Башкармасынын
2013-жылдын ”___”________ №___ токтому 

менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкынын кайра каржылоо жана 

ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик 
аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» жобого

карата 1-тиркеме  

КРЕДИТТИК АУКЦИОН ЖӨНҮНДӨ БАШКЫ 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 20___-жыл-
дын “____”________ №____ буйруктун негизинде иш алып барган 
____________________________ бир тараптан жана мындан ары «Банк» 
деп аталуучу _____________________ атынан, Уставдын негизинде иш 
алып барган __________________________ экинчи тараптан, мындан ары 
«Тараптар» деп аталуучулар, «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы-
нын кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик 
аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» жобого (мындан ары – Жобо) та-
януу менен, төмөнкүлөр боюнча Кредиттик аукцион жөнүндө ушул Башкы 
келишимди (мындан ары - Башкы келишим) түзүштү: 

1.КЕЛИШИМ ПРЕДМЕТИ
1.1. Кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча Улуттук банк Банкка кайра 

каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо үчүн кредиттерди берүү жана 
андан улам келип чыккан укуктук мамилелерди жөнгө салуу шартта-
рын жана тартибин аныктоо, ушул Башкы келишимдин предметинен 
болуп саналат. 

2.КРЕДИТ БЕРҮҮ ШАРТТАРЫ
2.1. Кредит алуу тартиби жана аны пайдалануу шарттары ушул Жобо 

жана Башкы келишим аркылуу жөнгө салынат. 
2.2. Башкы келишимге ылайык кайра каржылоого кредит алуу үчүн Банк, 

Жобого жана Башкы келишимге карата 2-тиркемеге ылайык, Улуттук 
банкка билдирме берүүгө тийиш. 

2.3. Банктын кредит алууга билдирмеси жана тиешелүү күрөөлүк камсыз-
доону сунуштоого макулдугу Банктын тиешелүү ыйгарым укуктуу ор-
гандарынын чечими менен тастыкталууга тийиш. 
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2.4. Банк кредит алуу үчүн Жобонун 26-пунктунун талаптарына жооп 
берүүгө жана ошол адамдардын аты-жөнү кол тамга үлгүлөрүнүн 
карточкасында көрсөтүлбөсө, кредит алууда Банктын атынан доку-
менттерге кол коюуга ыйгарым укуктуу жоопкерчиликтүү адамдардын 
(ушул Башкы келишимге карата 1-тиркеме) тизмесин берүүгө, ошон-
дой эле камсыздоо катары сунуштоо үчүн жетиштүү сандагы күрөөлүк 
камсыздоосунун болушу зарыл. 

2.5. Банкка кредит кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максаты-
на, кредиттик келишимде көрсөтүлгөн төлөө мөөнөттөрү менен улут-
тук валютада берилет.

2.6. Банк Улуттук банктан алынган кредиттик ресурстарды мамлекеттик 
баалуу кагаздар рыногун кошо алганда, банктар аралык рынокто, 
валюта рыногунда жана баалуу кагаздар рыногунда операцияларды 
жүргүзүү, ошондой эле өз инсайдерлери же аффилирленген жакта-
ры менен операцияларды ишке ашыруу үчүн пайдаланууга укугу жок. 
Банк Улуттук банктан алынган кредиттик ресурстарды Жобонун 14, 
18 жана 22-пункттарында көрсөтүлгөн максаттарга гана пайдаланууга 
тийиш. 

2.7. Улуттук банктын кредиттик ресурстарынын эсебинен коммерциялык 
банктарга берилген кредиттер боюнча номиналдык жылдык пайыздык 
чен, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн субсидиялоо боюнча атай-
ын программаларынын алкагында белгиленген пайыздык чендерден 
ашпоого тийиш. Мында, коммерциялык банк Улуттук банктын кара-
жаттарынын эсебинен кредит берүүдө, карыз алуучулардын алар 
менен түзүлгөн келишимдерде көрсөтүлүүгө тийиш болгон кредиттик 
милдеттенмелерди аткарбай койгондугу үчүн айыптык төлөмдөрдү 
эске албаганда, жогоруда белгиленген нарктык түрүндө туюндурул-
ган номиналдык пайыздык чендердин ашып кетишине тике жана/же 
кыйыр түрдө таасир этиши мүмкүн болгон комиссиялык төлөмдөрдү, 
жыйымдарды же башка кошумча төлөмдөрдү өз карыз алуучуларына 
чегерүүгө/алардан кармап калууга укугу жок. Пайыздык чендердин ту-
ура эсептелиниши жана колдонулушу үчүн жоопкерчилик, кредиттик 
каражаттарды берүү келишиминеге ылайык, коммерциялык банкка 
жүктөлүүгө тийиш. 

2.8. Банк, кредиттик аукциондо алынган кредиттик ресурстарды Жобонун 
23-пунктунда көрсөтүлгөн шарттарга ылайык, микрофинансылык ком-
паниялар жана микрокредиттик компаниялар сыяктуу банктык эмес 
финансы-кредиттик мекемелерди андан-ары кредиттөө үчүн пайда-
ланууга укуктуу. 

2.9. Эгерде, кредиттик ресурстар ушул Башкы келишимдин 2.8-пунктунда 
көрсөтүлгөн максаттарга багыттала турган болсо, Банктар кредиттик 
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ресурстарды берүү күнү ал тууралуу кат жүзүндө Улуттук банкка ма-
алымдап, Банк менен БФКМ ортосунда түзүлгөн кредиттик келишим-
дин көчүрмөсүн ага сунуштоого тийиш. 

2.10. БФКМдерге кредиттик ресурстарды берүү учурундагы Банктын мар-
жасы 0,2% ашпоого тийиш.

2.11. Контролдукка алуу максатында Улуттук банк, кандай болбосун зарыл 
маалыматтарды, анын ичинде кредиттин максатка ылайык пайдала-
нылышына тиешелүү маалыматтарды Банктан талап кылууга жана 
алууга укуктуу. Банк кредиттик каражаттардын пайдаланылышы ту-
уралуу отчетту жана башка зарыл документтерди Улуттук банк та-
рабынан белгилеген формада жана мөөнөттө анын талабы боюнча 
берүүгө тийиш. 

2.12. Кредит, кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча, күрөөлүк камсыз-
доо алдында, катталган пайыздык чен боюнча берилет. Мында, ком-
мерциялык банктар өз кардарларына кредиттерди катталган пайыз-
дык чен боюнча бериши зарыл. 

2.13. Кредиттик аукциондун жыйынтыктары Башкы келишимге карата 
3-тиркемеге ылайык Банкка маалымдалат.

2.14. Кредит Банкка тиешелүү Кредиттик келишимди тариздөө менен бе-
рилет, анда кредит берүүнүн төмөнкүдөй айкын шарттары чагылды-
рылат: кредиттин өлчөмү (суммасы), мөөнөтү, пайыздык чени, кре-
диттин негизги суммасы жана ал боюнча пайыздарды төлөө шартта-
ры ж.б. Көрсөтүлгөн Кредиттик келишимде ушул Башкы келишимге 
карата шилтеме камтылууга тийиш. Аукционго катышуучунун ыйга-
рым укуктуу адамынын колу коюлган Кредиттик келишим Жобонун 
55, 56 жана 57-пункттарында көрсөтүлгөн мөөнөттөрдө Улуттук банк-
ка берилүүгө тийиш. 

2.15. Банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебине акча каражат-
тарын чегерүү, өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгына ылайык Улут-
тук банк менен Банк ортосунда тиешелүү Кредиттик келишимге жана 
Күрөө келишимине кол коюлуп, тариздетилгенден жана Күрөө кели-
шими ыйгарым укуктуу органдарда каттоодон өткөртүлгөндөн кийин-
ки жумуш күнү ишке ашырылат.

2.16. Тараптар Жобонун жана ушул Башкы келишимдин бардык талапта-
рынын аткарылышына кепилдик беришет.

3. КРЕДИТТИН КАМСЫЗДООСУ
3.1. Кредиттик ресурстардын түрүнө жараша, ушул Жобонун 20 же 38-пун-

кттарында көрсөтүлгөн күрөөлүк камсыздоо Башкы келишим жана 
Кредиттик келишим боюнча кредиттин негизги суммасын, ага кошуп 
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эсептелинген пайыздарды кайтарып берүү, туумдарды жана айыптык 
санкцияларды төлөө боюнча Банктын өзүнө алган милдеттенмелерин 
аткаруусунун камсыздоосунан болуп саналат. Ушул Макулдашуу жана 
Кредиттик келишим боюнча милдеттенмелердин камсыздоосунан бо-
луп саналган күрөөлүк камсыздоолордун айкын тизмеги, Банк менен 
Улуттук банктын ортосунда түзүлгөн Күрөө келишиминде көрсөтүлөт. 

3.2. Банк, Жобонун 55, 56 жана 57-пункттарында көрсөтүлгөн мөөнөттөрдө 
күрөөлүк камсыздоону каттоодөн өткөртүүгө милдеттенет. 

3.3. Банк Тараптардын өз ара макулдугу боюнча Кредиттик келишимге 
карата Күрөө келишиминде көрсөтүлгөн күрөөлүк камсыздоону ошон-
дой эле баадагы күрөө менен алмаштырууга укуктуу.

3.4. Мамлекеттик баалуу кагаздар жана/же БФКМге–кредиттик ресурстар-
ды алуучуга менчик укугунда таандык болгон, Улуттук банктагы пай-
ызсыз депозит эсебинде турган акча каражаттарына талап кылуу уку-
гу түрүндөгү нак эмес чет өлкө валютасы да Банк тарабынан БФКМге 
берилүүчү кредиттердин камсыздоосунан боло алат. 

3.5. Күрөөлүк камсыздоо алмаштырылып, мамлекеттик баалуу кагаздар 
жана/же БФКМге-кредиттик ресурстарды алуучуга менчик укугунда 
таандык болгон нак эмес чет өлкө валютасы Банк тарабынан күрөөлүк 
камсыздоо катары сунушталган учурда Банк, мамлекеттик баалуу 
кагаздарын жана/же Улуттук банктагы пайызсыз депозит эсебинде 
турган акча каражаттарына талап кылуу укугу түрүндөгү нак эмес чет 
өлкө валютасын кайра күрөөгө коюу укугуна БФКМдин макулдугун 
Улуттук банкка сунуштоого тийиш.

4. КРЕДИТТИ ТӨЛӨӨ ШАРТТАРЫ

4.1. Кредиттин негизги суммасынын ордун жабуу кредиттин мөөнөтү 
бүткөн күнү, операциялык күндүн акырына чейин, өз корреспондент-
тик эсебинен улуттук валютадагы акча каражаттарынын суммасын 
Улуттук банктагы тиешелүү эсепке которуу аркылуу ишке ашырылат. 
Кредитти пайдалангандыгы үчүн пайыздарды кошуп эсептөө жана 
төлөө Банк тарабынан кредиттик келишимге ылайык ай сайын жүзөгө 
ашырылып турат.

4.2. Эгерде кредиттин негизги суммасын жана/же ал боюнча чегерилген пай-
ыздарды төлөө күнү майрам күнүнө, иштебеген күнгө же дем алыш күнгө 
туура келип калса, анда кредиттин негизги суммасын жана/же ал боюнча 
чегерилген пайыздарды төлөө кийинки жумуш күнү ишке ашырылат.

4.3. Кредитти төлөө күнү кредиттин негизги суммасы жана/же ага кошуп 
эсептелинген пайыздар толук көлөмдө төлөнүүгө тийиш, ал эми Кре-
дитти бөлүп төлөөгө жол берилбейт.
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4.4. Банк, Башкы келишимде жана Кредиттик келишимде каралган карыз-
дын негизги суммасын жана ал боюнча пайыздарды пландаштыры-
лып жаткан төлөө күнүнө чейинки үч жумуш күнүнөн кечиктирбестен, 
Улуттук банкка ал тууралуу алдын ала билдирүү менен мөөнөтүнөн 
мурда бөлүп төлөөгө же толук жабууга укуктуу.

4.5. Кредит жана ага чегерилген пайыздар боюнча Банк өз милдеттенме-
лерин өз убагында жана толук аткарган шартта, Улуттук банк күрөөлүк 
камсыздоону күрөөнүн түрүнө жараша 10 жумуш күнү ичинде бошо-
туп берет.

4.6. Банк тарабынан кредиттин негизги суммасы жана ага кошуп эсепте-
линген пайыздар боюнча тиешелүү милдеттенмелер Кредиттик кели-
шимде белгиленген мөөнөттө аткарылбай калган шартта, Банк мил-
деттенмелер аткарылбай калган учурдан тартып, өзүнүн Улуттук бан-
ктагы корреспонденттик эсебинен кредиттин негизги суммасын жана/
же ал боюнча чегерилген пайыздардын, туумдардын жана айыптык 
төлөмдөрдүн ордун жабуу үчүн жетиштүү суммадагы каражаттарды 
акцептсиз тартипте эсептен алып салууга Улуттук банкка укук берет. 
Бул учурда Улуттук банк, Банктын корреспонденттик эсебинен алы-
нып салынган сумманын чегинде күрөө предметин бошотуп берет. 

4.7. Банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебиндеги улуттук 
валютадагы каражаттар кредиттин негизги суммасынын жана/же 
ага кошуп эсептелинген пайыздардын, туумдардын жана айыптык 
төлөмдөрдүн ордун жабуу боюнча милдеттенмени аткаруу үчүн же-
тишсиз болуп калган шартта, Банк кредиттин камсыздоосу катары 
сунушталган күрөө предметинен соттук эмес тартипте өндүрүүнү 
жүргүзүү жолу менен, кредит боюнча Банктын аткарылбай калган 
милдеттенмелеринин ордун жабууга Улуттук банкка токтоосуз түрдө 
макулдугун берет. Бул учурда Улуттук банк, кредит боюнча милдет-
тенмелер белгиленген мөөнөттө аткарылбай калгандыгын жана күрөө 
предметинен соттук эмес тартипте өндүрүүнү жүргүзгөндүгү жол-
жобосу жөнүндө Банкка кат жүзүндө маалымдайт. 

4.8. Банктын кредит боюнча аткарылбаган милдеттенмелеринин ордун 
жабуунун эсебине ага карата менчик укугу Улуттук банкка өткөн күрөө, 
Улуттук банктын балансына  Финансылык отчеттуулуктун эл аралык 
стандарты жана Улуттук банк Башкармасынын токтому менен беки-
тилген Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын  Эсепке алуу сая-
сатына ылайык адилет нарк боюнча кабыл алынат.

4.9. Өндүрүлүп алынган күрөө эсебинен Банктын кредиттин негизги сум-
масы боюнча Улуттук банк алдындагы карызынын, ага кошуп эсепте-
линген пайыздардын, туумдардын жана айыптык төлөмдөрдүн орду 
жабылууга тийиш.
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4.10. Улуттук банктын Банкка карата утурлама талаптарын чегеришүү ар-
кылуу алынган сумма жетишсиз болуп калган шартта, Улуттук банк 
Банктын кандай болбосун башка мүлкүнөн жана талап коюу укугунан 
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жетпеген сумманы 
алууга укуктуу. 

4.11. Улуттук банктын бардык талаптарын канааттандыруудан кийинки кал-
ган сумма Банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебине чеге-
рилет. 

5. ТАРАПТАРДЫН ЖООПКЕРЧИЛИКТЕРИ
5.1. Банк Жобого, Башкы келишимге жана Кредиттик келишимге ылайык, 

кредит боюнча өз милдеттенмелери үчүн толук жоопкерчилик тартат.
5.2. Улуттук банк тарабынан жеңүүчү катары таанылган Банк кредиттик 

каражаттарды алуудан баш тарткан шартта, ал кийинки кредиттик 
аукциондорго катышуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырайт жана канааттанды-
рылган билдирмеден бир пайыз өлчөмүндө айыптык төлөмдү аукцион 
боюнча эсептешүү жүргүзүлгөн күндөн кийинки жумуш күнүнөн кечик-
тирбестен төлөөгө тийиш. 

5.3. Банк күрөөлүк камсыздоонун болушу жана өз убагында сунушталы-
шы, ошондой эле күрөө келишиминин ыйгарым укуктуу органдарда 
каттоодон өткөртүлүшү үчүн жоопкерчиликтүү.

5.4. Банк, кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча Улуттук банк менен 
кредиттик келишимге, Күрөө келишимине өз убагында кол коюлушу 
үчүн жоопкерчиликтүү. Эгерде Банк, кол коюлган жана талаптагыдай 
тариздетилген Кредиттик келишимди, Күрөө келишимин жана кре-
дит алууга Банктын тиешелүү ыйгарым укуктуу органдарынын чечи-
мин белгиленген мөөнөттөрдө сунуштабаса, Банктын билдирмеси 
жокко чыгарылат. Бул учурда Банк аукцион боюнча эсептешүүлөр 
жүргүзүлгөн күндөн кийинки жумуш күнүнөн кечиктирбестен, кана-
аттандырылган билдирмеден бир пайыз (1%) өлчөмүндө бир жолку 
айыптык төлөм төлөп берет жана ага карата кийинки аукциондорго 
катышуу боюнча чектөөлөр белгиленет. 

5.5. Банк, кредит берилген күндөн кийинки 10 (он) жумуш күнү ичинде 
Улуттук банктан алынган акча каражаттарын, кредиттик аукциондорго 
катышуу үчүн берилген билдирмеде буга чейин көрсөтүлгөн өз карыз 
алуучулары арасында жайгаштырууга милдеттүү. Эгерде, кредит-
тик ресурстар ушул пунктта көрсөтүлгөн мөөнөттөрдө толугу менен 
же алардын бөлүгү пайдаланылбай калса, Улуттук банк көрсөтүлгөн 
мөөнөт бүткөндөн кийинки жумуш күнү кредиттик ресурстардын 
өздөштүрүлбөй калган бөлүгүн мөөнөтүнөн мурда кайтарып берүүнү 
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талап кылышы мүмкүн. Эгерде, Банк акча каражаттарынын сумма-
сын толук эмес жана/же учурунан кечиктирип Улуттук банкка чегерген 
болсо, Банк кредиттик ресурстардын өздөштүрүлбөгөн бөлүгүнөн ар 
бир кечиктирген күн үчүн 0,1 пайыз өлчөмөндө туум түрүндө айыптык 
төлөмдү Улуттук банкка төлөйт. 

5.6. Эгерде, Башкы келишимден жана Кредиттик келишимден улам 
кредиттин негизги суммасынын жана/же ага чегерилген пайыздар-
дын ордун жабууга багытталган кандай болбосун төлөм толук эмес 
төлөнүп жана белгиленген мөөнөттө ишке ашырылбаса, мындай 
карыз мөөнөтүндө төлөнбөгөн катары каралып, ага мөөнөтүндө 
төлөнбөгөн карыздын суммасынан 0,1% өлчөмүндө туум чегерилет. 
Туум мөөнөтүндө төлөнбөгөн ар бир күн үчүн, төлөнбөгөн карыз ке-
лип чыккан күндөн тартып орду жабылбаган сумманын бөлүгү толугу 
менен төлөнгөнгө чейин чегерилип турат. 

5.7. Улуттук банк Жобого жана Башкы келишимге ылайык кредиттик аук-
циондун жыйынтыгы боюнча Банктардын Улуттук банктагы корре-
спонденттик эсептерине канааттандырылган билдирмелер боюнча 
акча каражаттарынын суммасын өз убагында жана толугу менен че-
герилишине, ошондой эле Банк кредит жана ал боюнча чегерилген 
пайыздар жагында өз милдеттенмелерин учурунда жана толугу ме-
нен аткарган шартта, күрөөлүк камсыздоонун өз учурунда бошотулуп 
берилиши үчүн жоопкерчиликтүү. Эгерде, Банктын корреспондент-
тик эсебине улуттук валютадагы кредиттик каражаттар өз учурунда 
жана/же толугу менен чегерилбесе, Улуттук банк Банкка мөөнөтүндө 
төлөнбөгөн милдеттенменин суммасынан 0,1% өлчөмүндө туум төлөп 
берүүгө тийиш. 

5.8. Улуттук банк, Жобонун, Башкы келишимдин жана Кредиттик кели-
шимдин шарттарын бузууга жол берилишинен улам, Банктын чыгым 
тартышы үчүн жоопкерчиликтүү эмес. 

5.9. Тараптар, Жобого жана Башкы келишимге ылайык, кредит алуу жана 
анын ордун жабуу боюнча операцияларды жүргүзүүгө байланыш-
туу алардын кызматкерлеринин иш-аракеттеринин тактыгы, өз уба-
гында аткарылгандыгы жана купуялуулуктун сакталышы үчүн толук 
жоопкерчиликтүү. 

6. ӨЗГӨЧӨ ШАРТТАР
6.1. Ар кандай жаратылышы кырсыктарын, мамлекеттик органдардын 

аракеттерин жана чечимдерин, согуш аракеттерин жана массалык 
баш аламандыкты кошо алганда, Башкы келишимде тараптар болгон-
дор контролдугуна ала албаган жана алардын ушул Башкы келишим 
жана Кредиттик келишим боюнча өз милдеттенмелерин аткаруусуна 
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тоскоолдук кылган кырдаалдардын тике же кыйыр түрдө таасир эти-
шинен улам форс-мажордук жагдайлар келип чыккан шартта милдет-
тенмелерди аткаруу мөөнөттөрү, ошол күтүүсүз жагдайлар орун алып 
турган убакытка шайкеш, бирок ушул Башкы келишимдин жана Кре-
диттик келишимдин же көрсөтүлгөн форс-мажордук жагдайлар келип 
чыккандан кийин аткарылуучу бөлүгүн аткаруу мөөнөтүнө олуттуу та-
асир тийгизген өлчөмдө гана кийинкиге жылдырылат. 

6.2. Жободо белгиленген талаптар Банк тарабынан аткарылган шартта 
жана кредиттик ресурстар боюнча пайыздардын орду өз учурунда 
жабылган учурда, Банктын өтүнүч катынын негизинде Улуттук банк 
Банкка кредиттик ресурстарды 6 айдан ашпаган мөөнөткө алгачкы 
кредиттик келишимде көрсөтүлгөн же акыркы өткөрүлгөн кредиттик 
аукциондо белгиленген пайыздык чендердин максималдуусуна бара-
бар пайыздык чен боюнча бир жолу пролонгациялоого укуктуу. 

6.3. Улуттук банк тарабынан 6 айга кайра каржылоо максаттарында бе-
рилген кредиттик ресурстар гана пролонгацияланат. 

6.4. Кредиттик ресурстарды пролонгациялоо үчүн Банк, жаңы Кредит-
тик келишим жана Күрөө келишимин түзүү үчүн кредиттин мөөнөтү 
келип жеткенге чейин кеминде 1 ай мурда кредитти пролонгациялоо 
жөнүндө өтүнүч катын Улуттук банкка жөнөтүүгө тийиш. 

6.5. Ушул Башкы келишимдин эки Тарабы тең тез арада, Башкы кели-
шим жана Кредиттик келишим боюнча өз милдеттерин аткарууга то-
скоолдук кылган форс-мажордук жагдайлардын орун алып жатышы 
жөнүндө бири-бирине оозеки жана кат жүзүндө 2 (эки) жумуш күнү 
ичинде маалымдоосу зарыл. 

6.6. Тараптардын бири форс-мажордук жагдайлардан улам, ушул Башкы 
келишим жана Кредиттик келишим боюнча өз милдеттенмесин атка-
ра албай калса, бирок ал ошол жагдайлардын кесепеттерин четтетүү 
үчүн бардык зарыл чараларды өз учурунда көргөн болсо, Башкы ке-
лишимдин жана Кредиттик келишимдин шарттарын бузууга жол бер-
гендик катары каралбайт. 

7. ТАЛАШ МАСЕЛЕЛЕРДИ ЧЕЧҮҮ

7.1. Ушул Башкы келишимди аткаруунун жүрүшүндө келип чыккан талаш 
маселелер жана пикир келишпестиктер, өз ара алгылыктуу чечимди 
кабыл алуу максатында, тараптардын сүйлөшүүлөрү аркылуу жөнгө 
салынууга тийиш.

7.2. Чечилбеген талаш маселелер Кыргыз Республикасынын колдонууда-
гы мыйзамдарында жана башка ченемдик укуктук актыларында бел-
гиленген тартипте чечилет. 
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8. БАШКА ШАРТТАР
8.1. Башкы келишимдин шарттары Тараптардын макулдугу боюнча толук-

талышы жана өзгөртүлүшү мүмкүн.
8.2. Башкы келишимге карата бардык толуктоолор жана өзгөртүүлөр кат 

жүзүндө даярдалып, Тараптар ага кол койгон шартта анык болуп саналат. 
8.3. Башкы келишим бирдей бири юридикалык күчкө ээ 3 нускада орус 

тилинде түзүлгөн. Алардын экөөсү Улуттук банкта калат, бир нускасы 
өтүнүч менен кайрылган Банкка берилет. 

8.4. Башкы келишимге карата 1, 2, 3, 4 жана 5-тиркемелер анын ажырагыс 
бөлүгү болуп саналат. 

9. КЕЛИШИМДИН АРАКЕТТЕНҮҮ МӨӨНӨТҮ ЖАНА АНЫ 
ТОКТОТУУ ТАРТИБИ

9.1. Башкы келишим, ага эки тарап тең кол койгон учурдан тартып күчүнө 
кирет жана бир жыл аралыгында колдонулат. Башкы келишимдин ток-
тотулушу Банктын алынган кредиттерди кайтарып берүү жана Башкы 
келишимде каралган күрөө шарттарынын сакталышын, ошондой эле 
Башкы келишимде жана Жободо каралган тартипте күрөөнү бошотуп 
берүү боюнча Улуттук банктын милдеттенмесин токтотпойт.

9.2. Башкы келишим, анын колдонуу мөөнөтү бүткөнгө чейинки бир кален-
дардык ай мурда Тараптардын бири аны токтотуу ниетин билдирүү 
менен кат жүзүндө кайрылбаса, ар бир кийинки календардык жылга 
узартылган катары эсептелинет. 

9.3.  Улуттук банк төмөнкү учурларда Банкка алдын ала билдирүүсүз эле, 
Башкы келишимди бир тараптуу негизде токтотууга укуктуу: 
- Банк Жобонун жана Башкы келишимдин шарттарын бузууга жол 

берген болсо;
- Улуттук банк тарабынан берилген банктык операцияны жүргүзүү 

укугуна лицензия кайтарылып алынса;
- Юридикалык жак катары Банктын иши, Кыргыз Республикасынын 

колдонуудагы мыйзамдарына ылайык токтотулса;
- Банк банкрот деп жарыяланса.
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10. ТАРАПТАРДЫН ЮРИДИКАЛЫК ДАРЕКТЕРИ ЖАНА 
РЕКВИЗИТТЕРИ 

Улуттук банк:

Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкы 

Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атын-
дагы көчө, 101.

Кызматы__________________

(кол тамгасы)______________М.О.

Банк:

«Коммерциялык банк» ААКсы/
ЖАК

Бишкек шаары, ________ көчөсү.

Улуттук банктагы корэсеби 
№1010126_______ 

Улуттук банктын БИК №_____

ИНН №_____________

ОКПО №___________

Мамлекеттик салык 

инспекциясынын коду: _____

Кызматы______________

(кол тамгасы)____________М.О.
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20__-жылдын «___»______№___ 
Кредиттик аукцион жөнүндө

Башкы келишимге карата
№1-тиркеме

Кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча кредит алууга Банктын 
өтүнүчүнө кол коюу жана Улуттук банктан кредит алуу үчүн күрөөлүк 

камсыздоону берүү укугуна ээ 
БАНКТЫН ЖООПКЕРЧИЛИКТҮҮ АДАМДАРЫНЫН ТИЗМЕСИ

20____-жылдын «___» ____________               Бишкек шаары 
    

Ушул аркылуу _________________________________________________, 
                                                     (банктын аталышы)

_______________________________________________________ атынан
                               (аты-жөнү, кызматы)

_________________________негизинде иш алып барган ______________
_____________________________ төмөнкү адамдарга кредиттик аукцион-
дун жыйынтыгы боюнча кредит алууга Банктын өтүнүчүнө кол коюга укук 
чегерет.
1. Банктын жоопкерчиликтүү адамынын аты-жөнү ___________________

_____________
2. Банктын жоопкерчиликтүү адамынын электрондук почтасынын 

дареги__________ 
3. Банктын жоопкерчиликтүү адамынын жумуштагы телефон 

номери_________________
Кандайдыр бир өзгөрүүлөр кирген шартта Банк тез арада, кредиттик 

аукциондун жыйынтыгы боюнча Банктын кредит алууга өтүнүчүнө кол 
коюуга укуктуу жоопкерчиликтүү адамдарынын жаңыртылган тизмесин 
Улуттук банкка сунуштайт.

Банктын кредит алуу билдирмесине кол коюу укугуна ээ банктын 
жоопкерчиликтүү адамдарынын жаңыртылган тизмеси, кредиттик аукци-
ондун жыйынтыгы боюнча кредит алууга Банктын билдирмесине кол кою-
уга укуктуу жоопкерчиликтүү адамдары алмашкан учурда да жаңыртылган 
тизме сунушталат. 

Кызматы

Аты-жөнү__________________ Кол тамгасы__________М.О.___________ 
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20___-жылдын «____»_______№______
 Кредиттик аукцион жөнүндө

Башкы келишимге карата №2-тиркеме

КРЕДИТТИК АУКЦИОНГО КАТЫШУУ ҮЧҮН 
20___-жылдын «____»_______ №______ БИЛДИРМЕ

Карызгер_____________________________________________________ 
   (Банк-карызгердин аталышы) 
1. Ушул аркылуу Банк ___________ сом суммасындагы (суммасы сан ме-

нен жана жазуу түрүндө) кредит алуу үчүн кредиттик аукционго катышу-
уга билдирме жөнөтөт. 

2. Мында, кредиттик каражаттар боюнча төмөнкү ченди сунуш кылабыз: 
Кредит боюнча чен жылдык ________ %.
3. Алынган кредиттин суммасы Банк тарабынан төмөнкү максаттарда жум-

шалат:
Кредиттин 
суммасы Кредиттин мөөнөтү Максаттуу багытталышы (тар-

мактар боюнча)
1 Өздүк билдирме

2 БФКМ билдирмеси

Бардыгы:

4. Кредиттин камсыздоосу катары ____________ сом суммасындагы (сум-
масы сан менен жана жазуу жүзүндө) мамлекеттик баалуу кагаздар 
түрүндө күрөө сунушталат, анын ичинде: 

п/
п№

Каттоо 
номери

Чыгарылган 
күнү

Төлөө 
күнү Саны 

МБКнын 
номина-
лы, сом 
менен

Номиналдык 
наркы, сом 

менен

Чет өлкө валютасы:

Валюта түрү Суммасы 
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Кредит портфели:
Кредит портфелинин жалпы номиналдык наркы _____________________
Күрөөгө сунушталган кредиттердин саны ___________________________

5. Жободо жана Кредиттик келишимде каралган тартипте милдеттен-
мелерин аткарбаган шартта Банк, кредит боюнча карыздын суммасынын 
корреспонденттик эсептен акцептсиз тартипте эсептеп алынып салыны-
шына макулдук берет. Банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсе-
бинде каражаттар жетишсиз болсо, Банк Жобого жана Кредиттик аукци-
он жөнүндө Башкы келишимге ылайык, ушул билдирменин 4-пунктун-
да чагылдырылган күрөө предметинен соттук эмес тартипте тез арада 
өндүрүүнү жүргүзүүгө Улуттук банкка укук берет. 

 
(Банк-карызгердин аталышы) 

Кызматы

Аты-жөнү_____________Кол тамгасы___________ М.О.___________
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20___-жылдын «___»______№____
 Кредиттик аукцион жөнүндө

Башкы келишимге карата
№3-тиркеме

 

БИЛДИРМЕ

Ушул аркылуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, 20____-жыл-
дын «___»_____ болуп өткөн кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча 
Сиздин билдирмеңиз төмөнкү көлөмдө канааттандырылгандыгын маа-
лымдайт: 
Аукциондун 

коду
Банктын билдирмеси Берүү күнү Төлөө күнү

Суммасы (сом) % чен

     
  

_______________ ______________ _____________ 
Кызматы (кол тамгасы) (Аты-жөнү)  
 
 
Аткаруучу: Аты-жөнү
Тел:_____________ 
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Кредиттик аукцион жөнүндө
Башкы келишимге карата

№4-тиркеме

20____жылдын “___”_______№___ Кредиттик аукцион жөнүндө Башкы 
келишимге карата №____ кредиттик келишим

Бишкек шаары     ____-жылдын «___»________ 

Мындан ары “Улуттук банк” деп аталуучу Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкынын атынан Кыргыз Республикасынын «Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамынын (жана 
20__-жылдын «___»______№__ буйруктун) негизинде иш алып баруучу 
___________________ бир тараптан, жана

мындан ары «Банк» деп аталуучу _________________________ атынан 
Уставдын негизинде иш алып барган ____________________ экинчи та-
раптан, мындан ары биргелешип «Тараптар» деп аталуучулар төмөнкүлөр 
жөнүндө ушул Келишимди (мындан ары – «Келишим») түзүштү:

1. КРЕДИТТИК КЕЛИШИМ ПРЕДМЕТИ

1.1. Улуттук банк, 20___жылдын «___»_______ № ______ Кредиттик 
аукцондун жыйынтыгы боюнча 20___жылдын «___»_______ № ______ 
Кредиттик аукцион жөнүндө Башкы келишимдин (мындан ары – Башкы 
келишим) жана жана ушул Кредиттик келишимдин негизинде, Кредиттик 
келишимде, Башкы келишимде жана «Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкы тарабынан кайра каржылоо максатында кредиттик аукциондорду 
өткөрүү тартиби жөнүндө» жободо (мындан ары – Жобо) каралган шарт-
тарда ___________ сом суммасында (суммасы жазуу менен) Банкка кре-
дит сунуштайт. 

2. КРЕДИТ БЕРҮҮ ШАРТТАРЫ

2.1. Кредит 20___жылдын «____»______тартып  «____»_____чейинки 
мезгилге _____ мөөнөткө берилет.

2.2 Кредит берилген күндөн болуп, кредит боюнча акча каражаттар Бан-
ктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебине чегерилген күн са-
налат.

2.3. Улуттук банк кредит боюнча акча каражаттарды, ушул Келишимге кол 
коюлгандан кийинки жана Кредиттик келишимге ылайык Банк тарабы-
нан Улуттук банктан талап кылынган кредит боюнча күрөөнү, күрөө 
келишимдерин каттоо боюнча ыйгарым укуктуу органдарда каттал-
гандан кийинки жумуш күнү чегерет.
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2.4. Ушул Кредиттик келишимдин алкагында Улуттук банк тарабынан Банк-
ка берилген кредит кайра каржылоо/ликвиддүүлүктү колдоого багыт-
талат (кереги көрсөтүлсүн). 

2.5. Кредитти пайдалангандыгы үчүн пайыздык чен Кредиттик келишим-
дин 2.1-пунктунда көрсөтүлгөн бүтүндөй мөөнөткө белгиленет. Кре-
дитти пайдалангандыгы үчүн пайыздарды чегерүү жана төлөө ушул 
Кредиттик келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп саналган, карызды 
төлөө графигине ылайык (ушул Кредиттик келишимге карата 1-тир-
кеме) Банк тарабынан ай сайын ишке ашырылып турта. Пайыздарды 
чегерүү Жобого ылайык жүргүзүлөт. 

2.6. Пайыздар кредит берилген күндөн тартып (ошол күндү кошпостон) 
кредит төлөнгөн күнгө чейин (ошол күндү кошо алуу менен) кредит 
боюнча карыздын айкын калдыгына, жыл ичиндеги 365 күн эсебинде 
жана ай ичиндеги күндөрдүн санына жараша чегерилет.

2.7. Кредит боюнча карыздын негизги суммасын жана кредитти пайдалан-
гандыгы үчүн чегерилген пайыздарды төлөө ушул Кредиттик кели-
шимге жана анын ажырагыс бөлүгү болуп саналган карызды төлөө 
графигине (Кредиттик келишимге карата 1-тиркеме) ылайык ишке 
ашырылат. 

2.8. Эгерде кредиттин негизги суммасын жана/же ал боюнча чегерилген 
пайыздарды төлөө күнү майрам күнүнө, иштебеген күнгө же дем алыш 
күнгө туура келип калса, анда кредиттин негизги суммасын жана/же 
ал боюнча чегерилген пайыздарды төлөө кийинки жумуш күнү ишке 
ашырылат.

2.9. Кредиттин негизги сумманы жана/же ал боюнча чегерилген пайыздар-
ды төлөө үчүн Банк Улуттук банктагы эсепке тиешелүү суммаларды 
которот (негизги карыз боюнча суммаларды №____ жеке эсепке, пай-
ыздык төлөмдөр боюнча суммаларды №____ жеке эсепке).

3. КРЕДИТТИ ПАЙДАЛАНУУ ШАРТТАРЫ
3.1. Банк, Улуттук банк тарабынан берилген кредитти банктар аралык ры-

нокто, валюта рыногунда жана баалуу кагаздар рыногунда операци-
яларды, ошондой эле башка операцияларды, анын ичинде өз инсай-
дерлери же аффилирленген жактары менен операцияларды жүргүзүү 
үчүн пайдаланууга укугу жок. 

3.2. Кредит берилген күндөн кийинки 10 (он) жумуш күнү ичинде Банк, 
Улуттук банктан алынган акча каражаттарын кредиттик аукциондорго 
катышуу үчүн берилген билдирмелерде көрсөтүлгөн багыттар боюнча 
өз карыз алуучулары арасында, анын ичинде БФМКга жайгаштырууга 
милдеттүү. 
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3.3. Кредиттик каражаттарды жайгаштыруу мөөнөтү бүткөндөн кийинки 5 
(беш) жумуш күнү ичинде Банк, аталышын/аты-жөнүн жана кредиттөө 
шарттарын (кредиттөө багыты, тармагы жана мөөнөтү, пайыздык чен, 
негизги сумманы жана пайыздарды төлөө аралыгы) жана тиешелүү 
кредиттик келишимдин жана күрөө келишиминин реквизиттерин (но-
мерин жана кол коюлган күнүн) кошо алганда, ар бир түпкү карыз алу-
учуну көрсөтүү менен каражаттар жайгаштырылгандыгы жөнүндөгү 
отчетту Улуттук банкка берүүгө милдеттүү. 

3.4. Банк, кредиттик аукционго катышууга берилген билдирмеде 
көрсөтүлгөн өз кардарына кредиттик каражаттарды чегергенден кий-
инки 3 (үч) жумуш күнү ичинде Улуттук банкка төмөнкүлөрдү сунушто-
ого тийиш:

- кредиттик келишимдердин жана ушул кредиттик келишим шартта-
рына ылайык Банктын кардары менен түзүлгөн күрөөлүк камсыз-
доону тастыктаган келишимдердин талаптагыдай күбөлөндүрүлгөн 
көчүрмөлөрүн,

- Банктын кардарынын эсебине кредиттик каражаттар толук көлөмдө 
Банк тарабынан чегерилгендигин тастыктаган төлөм документтери-
нин талаптагыдай күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрүн.

3.5. Банк тарабынан кредит берүү жөнүндө ушул кредиттик келишим бо-
юнча алынган акча каражаттары кредиттик келишимдин 3.2-пунктун-
да көрсөтүлгөн мөөнөттөрдө Банк тарабынан толук өздөштүрүлбөй 
калган учурда же жарым-жартылай өздөштүрүлүп калган учур-
да, Банк толугу менен өздөштүрбөй калган сумманы же алардын 
өздөштүрүлбөгөн бөлүгүнүн суммасын кредиттик келишимдин 
3.2-пунктунда көрсөтүлгөн мөөнөт бүткөндөн кийинки жумуш күнү 
Улуттук банкка кайтарып берүүгө милдеттүү.

3.6. Эгерде Банк, акча каражаттарынын суммасын толук эмес жана/же 
учурунан кечиктирип Улуттук банкка чегерген болсо, анда Банк кре-
диттин толук жайгаштырылбай калган суммасынан ар бир кечиктир-
ген күн үчүн 0,1 пайыз өлчөмүндө туум түрүндө айыптык төлөмдү 
Улуттук банкка төлөйт.

4. КҮРӨӨЛҮК КАМСЫЗДОО
4.1. Банкка тиешелүү болгон __________ (күрөөнүн түрү көрсөтүлөт) 

эгерде кредит БФКМге берилген учурда БФКМге тиешелүү болгон 
__________ (күрөөнүн түрү көрсөтүлөт) күрөө, Кредиттик келишим-
дин негизинде алынган кредит боюнча негизги сумманы, ал боюнча 
чегерилген пайыздарды, башка айыптык төлөмдөрдү, туумдарды 
ушул Кредиттик келишимге жана Башкы келишимге ылайык кайтарып 
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берүү боюнча Банктын өзүнө алган милдеттенмелеринин аткарылы-
шын камсыздоо болуп саналат. Ушул Кредиттик келишим жана Башкы 
келишим боюнча өз милдеттенмелеринин камсыздоосу катары Бан-
ктын Улуттук банкка күрөөгө берилген, Банкка эгерде кредит БФКМге 
берилген учурда БФКМге таандык болгон күрөөлүк камсыздоонун ай-
кын тизмеги, Банк менен Улуттук банк ортосунда келишилген күрөө 
келишиминде көрсөтүлүүгө тийиш.

5. БАШКА ШАРТТАР
5.1. Ушул Кредиттик келишимде каралбаган башка шарттар, Тараптардын 

укуктары, милдеттери жана жоопкерчиликтери ушул Жобо жана Баш-
кы келишим аркылуу жөнгө салынат.

5.2. Кредиттик келишимге карата бардык толуктоолор жана өзгөртүүлөр 
кат жүзүндө даярдалып, кредиттик келишимдин ажырагыс бөлүгү бо-
луп саналган кошумча келишим аркылуу кабыл алынат.

5.3. Жобого карата №3 жана №5 тиркемелер формасында берилген бил-
дирмени жана күрөө келишимин кошо алганда, ушул Кредиттик ке-
лишим, Улуттук банк менен Банк ортосунда түзүлгөн Кредиттик аук-
цион жөнүндө 20___жылдын «__»______ түзүлгөн №_____ Башкы 
келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп саналат жана ал тараптардын 
ар бири үчүн бирден, бирдей юридикалык күчкө ээ 3 анык нускада 
түзүлгөн. Нусканын бири күрөөнү каттоодон өткөргөн ыйгарым укук-
туу органга берилет. 

6. ТАРАПТАРДЫН ЮРИДИКАЛЫК ДАРЕКТЕРИ, РЕКВИЗИТТЕРИ 
ЖАНА КОЛ ТАМГАЛАРЫ

Улуттук банк 
Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкы
Бишкек ш., Умөталиев атындагы 
көчө, 101.
Кызматы_________________
(кол тамгасы)_____________М.О

Банк:
«Коммерциялык банк» ААКсы/ЖАК
Бишкек, ш. ____________ көчөсү
Улуттук банктан корэсеп 
№1010126_______ 
Улуттук банктын БИК №_____
ИНН №_____________
ОКПО №___________
Мамлекеттик салык инспекциясы-
нын коду: _____
Кызматы_______________
(кол тамгасы)_____________М.О.
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20___-жылдын «___»______№___ 
Кредиттик келишимге карата 

№1-тиркеме

Кредит төлөө графиги

Кредиттин суммасы: _______________сом
Пайыздык чен (жылдык):_____%
Пайыздарды төлөө: ай сайын
Эсептөө жылы: 365 күн
Кредиттин мөөнөтү:_____күн
Кредит берүү күнү: 20__ж. «__»______
Кредиттин ордун жабуу күнү: 20__ж. «__»______

Айлар Төлөө күнү Пайыздарды 
төлөө*

Негизги сум-
маны төлөө

Бардыгы 
болуп, ор-
дун жабуу-
га карата

Жыйынтыгында 

* пайыздарды эсептөөдө кредитти пайдалануунун айкын күндөрү эсепке 
алынат.

Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкы

Кызматы __________________

(кол тамгасы)______________ М.О.

Банк:

ААК/ЖАК «Коммерциялык банк»

Кызматы _________________

(кол тамгасы)___________ М.О.
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Кредиттик аукцион жөнүндө
Башкы келишимге карата

№5-тиркеме

20____-жылдын «___»_______№_____ Кредиттик келишимге карата

КҮРӨӨ КЕЛИШИМИ

Бишкек ш.   №______________ 20__-жылдын «___» 
______№ ____ 

Мындан ары “Улуттук банк” же «Күрөө кармоочу» деп аталуучу Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банкынын атынан, Кыргыз Республикасынын 
«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамынын 
жана 20____ «___» _______№___ буйруктун негизинде иш алып барган 
___________________ бир тараптан,

жана мындан ары «Банк» же «Күрөө коюучу» деп аталуучу ____________ 
атынан Уставдын негизинде иш алып барган _______________ экинчи 
тараптан, мындан ары «Тараптар» деп аталуучулар төмөнкүлөр боюнча 
ушул Келишимди (мындан ары – «Келишим») түзүштү:

1. КЕЛИШИМ ПРЕДМЕТИ
1.1. Күрөө кармоочу Күрөө коюучуга _________ сом өлчөмүндө (сум-

масы жазуу менен) кредит берет. Кредитти жана ага кошуп эсеп-
телген пайыздарды төөлөнүн акыркы мөөнөтү, 20__жылдын 
«____»_______№____Башкы келишимдин алкагында (Кредиттик аук-
цион жөнүндө башкы келишимдин) 20___жылдын «___»_______ № 
__ Кредит берүү жөнүндө Кредиттик келишимге ылайык (мындан ары 
- Кредиттик келишим) 20___-жылдын “__”______ келип жетет.

1.2. Күрөө коюучу Кредиттик келишим боюнча милдеттенмелеринин атка-
рылышын камсыз кылуу үчүн Күрөө кармоочуга ______ (суммасы жа-
зуу түрүндө) сом өлчөмүндөгү жалпы номиналдык нарктагы төмөнкү 
чыгарылыштагы жана көлөмдөрдөгү ________________ (МБК) күрөө 
катары өткөрүп берет:
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№№ 
п/п

Каттоо 
номери

МБКлар 
чыга-

рылган 
күн

МКБлардын 
орду 

жабылган 
күн 

МБКлардын
саны

(даана)

1 
МБКнын 

номи-
налдык 
баасы 
(сом)

МБКнын 
номи-

налдык 
наркы
(сом)

Жыйынтыгында:

1.3. Бул Келишим, Күрөө коюучунун бүтүндөй колдонулган мөөнөт ичинде 
Кредиттик келишим жана Башкы келишим боюнча милдеттенмелери-
нин аткарылышынын камсыздоосу катары кызмат кылат. 

1.4. Күрөө коюучу Күрөө кармоочунун алдында, кредиттин негизги сумма-
сын жана ага кошуп эсептелген пайыздарды, айыптык санкцияларды 
жана туумдарды кошо алганда, Кредиттик келишим жана Башкы ке-
лишим боюнча өз милдеттенмелерин толук көлөмдө аткаруу; Кре-
диттик келишим жана Башкы келишимге ылайык негизги милдеттен-
мелерди аткарбай коюунун же кечиктирип аткаруунун же болбосо 
башка кемчиликтердин кесепетинен күрөө предметинен өндүрүүнү 
жүргүзүүдөн улам келип чыккан чыгымдар жана башка чыгашалар 
үчүн (соттук чыгашаларды кошо алганда) ушул Келишимдин 1.2-пун-
ктунда көрсөтүлгөн күрөөгө коюлган мүлкү менен жооп берет. 

1.5.  Күрөө коюучу Күрөө кармоочунун алдында өз милдеттенмелерин то-
лук же бөлүгүн төлөбөй койгон учурда, ушул Келишимде, Башкы кели-
шимде жана Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзам акты-
ларында белгиленген тартипте, күрөөгө коюлган мамлекеттик баалуу 
кагаздарга карата менчик укугу Күрөө кармоочуга өтөт. 

1.6.  Күрөө коюучу ушул Келишимдин 1.2-пунктунда көрсөтүлгөн күрөөгө 
коюлган мамлекеттик баалуу кагаздар, башка жерде күрөөгө коюлба-
гандыгын, талаш-тартышта эместигин жана ага тыюу салынбаганды-
гын, ошондой эле Күрөө коюучунун башка милдеттерин камсыздоо 
предмети эместигине кепилдик берет. 
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2. ТАРАПТАРДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ
2.1.  Күрөө коюучу төмөнкүлөргө милдеттүү:
2.1.1. Күрөөгө коюлган мамлеттик баалуу кагаздарды Күрөө кармоочунун 

кат жүзүндөгү макулдугусуз кимдир-бирөөгө акысыз бербөөгө, баш-
ка күрөөгө койбоого, алмаштырбоого (ушул Келишимде каралган 
учурларды эске албаганда), ошондой эле кандайдыр бир негиздер 
боюнча аны пайдаланбоого. 

2.1.2. Жайгашкан жеринин өзгөргөндүгү жана ушул Келишим, Кредиттик 
келишим жана Башкы келишим боюнча Күрөө кармоочу алдында 
милдеттерин аткаруусуна таасир этиши мүмкүн болгон ишиндеги 
башка өзгөрүүлөр тууралуу, алар күчүнө кирген күн келип жеткенге /
башталганга чейин алдын ала маалымдоого;

2.1.3. Күрөө коючу Кредиттик келишим, Башкы келишим жана ушул Кели-
шим боюнча өзүнө алган милдеттенмелерди аткара албай калган 
же талаптагыдай аткарбаган учурда, ушул Келишимдин жана Кыр-
гыз Республикасынын колдонуудагы мыйзам талаптарына ылайык, 
мамлекеттик баалуу кагаздардан токтоосуз түрдө (талашсыз), соттук 
эмес тартипте өндүрүүнүн жүргүзүлүшүн толугу менен гарантиялайт 
жана макулдугун берет;

2.1.4. Ушул келишимдин каттоодон өткөртүлүшү жана күчүнө киргизилиши 
үчүн зарыл болгон, Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мый-
замдарында каралган бардык иш чараларды өз учурунда жана та-
лаптагыдай ишке ашырууга. 

2.2. Күрөө коюучу күрөөдөгү мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча купон-
дук төлөөлөрдү алуу укугуна ээ. 

2.3. Ушул Келишим боюнча күрөө предметинен болуп саналган мамлекет-
тик баалуу кагаздарды кайра күрөөгө коюуга жол берилбейт.

2.4. Күрөө кармоочу төмөнкүлөргө укуктуу:
2.4.1. Күрөө коюучудан ушул Келишимде көрсөтүлгөн милдеттердин 

мөөнөтүнөн мурда аткарылышын талап кылууга, эгерде анын тала-
бы канааттандырылбаса - төмөнкү учурларда мамлекеттик баалуу 
кагаздардан өндүрүүнү жүргүзүүгө:
1) Күрөө коюучу тарабынан Кредиттик келишимдин жана Башкы 

келишимдин талаптарын жана жоболорун бузууга жол берилген 
шартта;

2) Күрөө коюучу кийинки күрөөгө коюу эрежелерин, мамлекеттик 
баалуу кагаздарга карата үчүнчү жактардын укугу жөнүндө Күрөө 
кармоочуга эскертүү милдеттенмесин бузууга жол берсе;

3) Күрөө коюучу ушул Келишимде же Кыргыз Республикасынын 
мыйзам актыларында каралган башка талаптарды жана жобо-
лорду аткарбаса. 
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2.4.2. Эгерде, Күрөө коюучу же үчүнчү жак мамлекеттик баалуу кагаздар-
дын Күрөө кармоочунун ээлигине өткөрүлүп берилишине тоскоолдук 
кылса, Күрөө коюучудан же үчүнчү тараптан мүлктү алуу үчүн зарыл 
болгон бардык мыйзамдуу аракеттерди көрүүгө. 

2.4.3. Ушул Келишим боюнча өз укуктарын үчүнчү жакка өткөрүп берүүгө.
2.4.4. Мамлекеттик баалуу кагаздардан өндүрүүнү жүргүзүүнү Кыргыз Ре-

спубликасынын мыйзам актыларына жана ушул Келишимдин шарт-
тарына ылайык, соттук эмес тартипте ишке ашырууга. 

2.5. Күрөө кармоочу күрөө менен камсыздалган талаптын өлчөмүнөн 
ашкан сумманын айырмасын Күрөө коюучуга кайтарып берүүгө мил-
деттенет. Күрөө кармоочунун мамлекеттик баалуу кагаздардын нар-
кынан канааттандырылуучу талаптарында төмөнкүлөр камтылат: 
кредиттин негизги суммасын кайтарып берүү, кредитти пайдалан-
гандыгы үчүн пайыздарды төлөө, Кредиттик келишимге жана Башкы 
келишимге ылайык негизги милдеттенмелерин аткарбай коюудан, 
мөөнөтүн өткөрүп жиберүүдөн же талаптагыдай аткарбай коюудан 
улам келип чыккан чыгымдарды жана үстөк айыптарды (айыптык 
төлөм, туум) төлөө, өндүрүүнү жүргүзүүдөн келип чыккан мүмкүн бо-
луучу чыгымдарды жана башка чыгашаларды (соттук чыгымдарды 
кошо алганда) төлөө.

3. КҮРӨӨ ШАРТТАРЫ

3.1. Тараптар ушул Келишимге ылайык күрөөгө коюлган мамлекеттик ба-
алуу кагаздар, Күрөө коюучунун Улуттук банктын мамлекеттик баа-
луу кагаздарынын Башкы депозитарийиндеги Депо-эсебинин камдык 
(күрөөлүк) субэсебинде жайгаштырууга макулдашышты. 
Ушул Келишимге кол коюлгандан кийин Күрөө коюучу Келишим 
шарттарына ылайык мамлекеттик баалуу кагаздарды Күрөө коюу-
чунун Башкы депозитарийиндеги Депо-эсебинин камдык (күрөөлүк) 
субэсебине Жободо көрсөтүлгөн шарттарга ылайык которуу жөнүндө 
Башкы депозитарийге тапшырма жөнөтүүгө милдеттенет. 

3.2. Тараптар, ушул Келишимге ылайык күрөөгө коюлган мамлекеттик ба-
алуу кагаздарды Кыргыз Республикасынын Өкмөтү же Улуттук банк 
эмитенти катары иш алып барган, Күрөө коюучуга тиешелүү болгон 
башка баалуу кагаздарга алмаштыруу мүмкүнчүлүгүнө Тараптар ма-
кул болгон шартта, Күрөө кармоочу менен Күрөө коючу ортосунда 
жаңы Күрөө келишимин түзүүгө, Улуттук банктын мамлекеттик ба-
алуу кагаздарынын Башкы депозитарийинде каттоодөн өткөртүүгө, 
каттоо төлөмүн төлөөгө макул болушту. Мында, каттоого кеткен чы-
гымдарды Күрөө коюучу төлөйт.
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3.3. Күрөө коюучу ушул Келишимдин 3.1., 3.2. жана башка пункттарында 
каралган талаптарды аткарбай койгон шартта жана ушул Келишимге 
ылайык күрөөгө коюлган, Күрөө коюучунун Улуттук банктын мамле-
кеттик баалуу кагаздарынын Башкы депозитарийиндеги Депо-эсе-
бинин камдык (күрөөлүк) субэсебинде турган мамлекеттик баалуу 
кагаздарды төлөө мөөнөтү келип жеткен учурда, Тараптар Башкы 
депозитарийге ошол мамлекеттик баалуу кагаздардын номиналдык 
наркын Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу 
Борбордук казыналыктын эсебинен Күрөө кармоочунун Улуттук бан-
кта ачылган эсебине которууга ыйгарым укук чегеришкен.

3.4. Кредиттик келишимге жана Башкы келишимге ылайык күрөө менен 
камсыздалган милдеттенмелер аткарылбай калган учурда, Күрөө кар-
моочу ушул Келишимге ылайык күрөөгө коюлган мамлекеттик баалуу 
кагаздарды Күрөө кармоочунун Улуттук банктын мамлекеттик баалуу 
кагаздарынын Башкы депозитарийиндеги Депо-эсебине которулушун 
талап кылууга укуктуу. 

3.5. Тараптар, ушул Келишимдин Улуттук банктын мамлекеттик баалуу 
кагаздарынын Башкы депозитарийинде каттоодон өткөртүлүшү үчүн 
төлөмдүн Күрөө коюучу тарабынан төлөнүшүнө макулдашышты.

4. ТАРАПТАРДЫН ЖООПКЕРЧИЛИКТЕРИ
4.1. Ушул Келишим боюнча милдеттенмелер аткарылбаган же талаптагы-

дай аткарылбаган шартта, Тараптар бири-бирине келтирилген чыгым-
дарды Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык төлөп 
берүүгө тийиш. 

4.2. Келтирилген чыгымдардын ордун толтуру жана туумдарды төлөө 
күнөөлүү тараптарды ушул Келишимде, Кредиттик Келишимде жана 
Башкы келишимде каралган милдеттенмелерди аткаруудан бошотпойт. 

5. КҮРӨӨ ПРЕДМЕТИНЕН ӨНДҮРҮҮНҮ ЖҮРГҮЗҮҮ ТАРТИБИ
5.1.  Ушул Келишимдин жоболоруна ылайык мамлекеттик баалуу кагаздар-

дан өндүрүүнү жүргүзүү зарылчылыгы келип чыккан шартта Тараптар, 
мамлекеттик баалуу кагаздардан өндүрүүнү жүргүзүү ушул Келишим-
дин, Башкы келишимдин жана Кыргыз Республикасынын колдонууда-
гы мыйзам актыларынын шарттарына ылайык, соттук эмес тартипте 
дароо ишке ашырыла тургандыгына келишишти. 

 
6. БАШКА ШАРТТАР

6.1. Келишим белгиленген тартипте каттоодон өткөн учурдан тартып 
күчүнө кирет жана Күрөө коюучу Күрөө кармоочу алдындагы өз мил-
деттенмесин, анын ичинде кредит боюнча негизги карыздын суммасын, 
ал боюнча кошуп эсептелген пайыздарды, айыптык төлөмдөрдү/ту-
умдарды төлөө жана Күрөө коюучунун Кредиттик келишим, Башкы 
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келишим жана ушул Келишим боюнча өз милдеттенмелерин аткарбай 
коюусунан же талаптагыдай аткарбашынан улам келип чыккан башка 
чыгымдардын/чыгашалардын ордун жабуу боюнча милдеттенмеле-
рин толук аткарганга чейин колдонулат. 

6.2. Ушул Келишим шарттары Тараптардын өз ара макулдашуусу боюнча 
өзгөртүлүшү жана толукталышы мүмкүн.

6.3. Келишимди тариздетүү жана каттоодон өткөртүү боюнча сарптоолор 
Күрөө коюучунун эсебинен жүзөгө ашырылат. Келишимди Күрөө кою-
учу каттоодөн өткөртүүгө тийиш. 

6.4. Келишим Улуттук банктагы мамлекеттик баалуу кагаздардын Башкы 
депозитарийинде катталууга тийиш.

6.5. Келишим, ушул Келишимдин 6.4-пунктуна ылайык тиешелүү ыйгарым 
укуктуу органдарда каттоодон өткөн учурдан тартып күчүнө кирет.

6.6. Келишим орус тилинде 3 (үч) анык нускада түзүлгөн, 1 (бир) нуска-
сы - сактоо үчүн Күрөө коюучуга, дагы 1 (бир) нускасы каттоо үчүн 
тиешелүү ыйгарым укуктуу органдарга, 1 (бир) нускасы сактоо үчүн 
Улуттук банкка берилет. 

7. ТАРАПТАРДЫН ЮРИДИКАЛЫК ДАРЕКТЕРИ, РЕКВИЗИТТЕРИ 
ЖАНА КОЛ ТАМГАЛАРЫ

КҮРӨӨ КАРМООЧУ
Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкы:
Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкы
Бишкек ш., Үмөталиев атындагы 
көчө, 101.

Кызматы __________________

(кол тамгасы)______________М.О

КҮРӨӨ КОЮУЧУ
Банк:
«Коммерциялык банк» ААКсы/
ЖАК
Бишкек шаары,____________
көчөсү
Улуттук банктагы корэсеп 
№1010126_______ 
БИК НБКР №_____
ИНН №_____________
ОКПО №___________
Мамлекеттик салык инспекциясы-
нын коду: _____
Кызматы_________________
(кол тамгасы)_____________М.О.

Улуттук банкта каттоодон өткөртүлгөн
20___ –жылдын «__»________    № ___________
_____________________/________________________________________
 (кол тамгасы)        (кызматы, аты-жөнү)
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Кредиттик аукцион жөнүндө
Башкы келишимге карата

№5-тиркеме
    

20___-жылдын «___»______№___ Кредиттик келишимге карата

КҮРӨӨ КЕЛИШИМИ

Бишкек ш.      №______________20__-жылдын «___» ______№ ___

Мындан ары “Улуттук банк” же «Күрөө кармоочу» деп аталуучу Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банкынын атынан, Кыргыз Республикасынын 
«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамынын 
жана 20____ «___» _______№___ буйруктун негизинде иш алып барган 
_________________ бир тараптан,

жана мындан ары «Банк» же «Күрөө коюучу» деп аталуучу _____________ 
атынан Уставдын негизинде иш алып барган ____________________ экин-
чи тараптан, мындан ары «Тараптар» деп аталуучулар төмөнкүлөргө 
тиешелүү банктык аманат келишими боюнча талап коюу укугунун мына 
ушул Күрөө келишимин (мындан ары – «Келишим») түзүштү:

1. КЕЛИШИМ ПРЕДМЕТИ
1.1. Күрөө кармоочу Күрөө коюучуга _________ сом өлчөмүндө (сум-

масы жазуу менен) кредит берет. Кредитти жана ага кошуп эсеп-
телген пайыздарды төөлөнүн акыркы мөөнөтү, 20__жылдын 
«____»_______№____Башкы келишимдин алкагында (Кредиттик аук-
цион жөнүндө башкы келишимдин) 20___жылдын «___»_______ № 
__ Кредит берүү жөнүндө Кредиттик келишимге ылайык (мындан ары 
- Кредиттик келишим) 20___-жылдын “__”______ келип жетет.

1.2. Күрөө коюучунун Кредиттик келишим боюнча милдеттеринин атка-
рылышын камсыз кылуу үчүн Күрөө коюучу ______ жылдын “___” 
____ Күрөө кармоочуга Күрөө коюучу менен Улуттук банктын ортосун-
да түзүлгөн №______ Банктык аманат келишими (Банктын чет өлкө 
валютасындагы депозит эсебин Улуттук банкта ачуу жана тейлөө 
жөнүндө макулдашуу) боюнча (мындан ары – “Күрөө предмети” же 
“Банктык аманат келишими”) акча каражаттарын талап кылуу укугун 
толугу менен Күрөө кармоочуга өткөрүп берет. 

1.3. Банктык аманат боюнча акча каражаттары Улуттук банкта Күрөө 
коюучунун атына ачылган ____________ эсепке жайгаштырылган 
жана алардын өлчөмү _________(суммасы жазуу жүзүндө) АКШ 
долларын/еврону түзөт. Банктык (депозиттик) аманатты кайтаруу 
мөөнөтү________жылы келип жетет. 
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1.4.  Тараптар тарабынан макулдашылган Күрөө предметинин ушул Кели-
шимге кол коюлган учурга карата жалпы наркы____(суммасы жазуу 
жүзүндө) АКШ доллары/еврону түзөт. 

1.5.  Күрөө коюучу ушул Келишимдин 1.2-пунктунда көрсөтүлгөн Күрөө 
предметин Күрөө кармоочунун макулдугусуз кайра күрөөгө коюуну, 
каражаттарды эсептен алып салууну/чегерүүнү кошо алганда, алар-
ды тескөө укугуна ээ эмес. 

1.6.  Күрөө коюучу Күрөө предмети башка жерде күрөөгө коюлбагандыгын, 
карыздардан жана үчүнчү жактардын укугунан эркин экендигине ке-
пилдик берет. 

 
2. ТАРАПТАРДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ

2.1. Күрөө кармоочунун укуктары жана милдеттери:
2.1.1. Күрөө коюучудан күрөө предметин алмаштырууну же банктык 

аманат (депозит) жайгаштырылган валютанын расмий курсунун 
төмөндөшүнүн натыйжасында анын наркы төмөндөгөн учурда, ко-
шумча камсыздоону талап кылууга. 

2.1.2. Күрөө коюучудан ушул Келишимдин 1.2- пункттарындагы жана Кредит-
тик келишимдеги милдеттенмелердин мөөнөтүнөн мурда аткарылы-
шын талап кылууга, эгерде анын талабы канааттандырылбаса, анда 
төмөнкү учурларда күрөө предметинен өндүрүү ишке ашырылат: 
1) кредиттик келишимдин шарттарын, талаптарын жана жоболо-

рун бузган учурда;
2) Күрөө коюучу кредиттин негизги суммасы боюнча карызын 

жана ага чегерилген пайыздарды, үстөк айыптарды (айыптар 
жана туумдар) жана башка төлөмдөрдү кошо алганда, карызын 
төлөбөгөн же кредиттик келишим боюнча аны төлөө мөөнөтүн 
сактабаган учурда; 

3) Күрөө коюучу тарабынан ушул Келишимдин талаптары жана 
жоболору бузулган учурда;

4)  Күрөө коюучу тарабынан “Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкы тарабынан кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо 
максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө” 
жобонун жана кредиттик аукцион жөнүндөгү Башкы келишим-
дин шарттары бузулган учурда;

5) Ушул жободо же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында ка-
ралган башка учурларда. 

2.1.3. Күрөө предметин сатуудан алынган сумма Күрөө кармоочунун та-
лабын толук канааттандырууга жетишсиз болгон учурда, жетпей 



82

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 6, 2013

жаткан сумма Күрөө коюучунун башка мүлкүнөн алынат, андан Кыр-
гыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык өндүрүү жүргүзүлүшү 
мүмкүн. 

2.1.4. Эгерде, Күрөө коюучу же үчүнчү бир тарап Күрөө кармоочуга күрөө 
предметин өткөрүп берүүгө тоскоолдук жаратса, Күрөө коюучудан 
же үчүнчү тараптан мүлктү алууга зарыл болгон мыйзамдуу аракет-
терди көрүү; 

2.1.5. Ушул Келишим боюнча өз укуктарын (кайтарымдуу же кайтарымсыз) 
үчүнчү жактарга өткөрүп берүү. 

2.1.6. Ушул Келишимде каралган башка укуктарга ээ. 
2.1.7. Күрөө кармоочу ушул Келишимдин аткарылышына контролдук 

жүргүзүүгө жана контролдук функцияларды ишке ашыруу үчүн за-
рыл болгон маалыматтарды сурап алууга, Күрөө предметинин болу-
шун жана абалын текшерүүгө укуктуу. 

2.2. Күрөө коюучунун укуктары жана милдеттери:
2.2.1. Келишим боюнча банктык аманаттын акча каражаттарын акысыз 

өткөрүп бербөөгө, күрөөгө койбоого, ошондой эле Күрөө кармоочу-
нун кат жүзүндөгү макулдугусуз кандай болбосун башка жолдор ме-
нен банктык аманат келишими боюнча акча каражаттарын тескөөгө 
албоого; 

2.2.2. Күрөө кармоочунун макулдугусуз күрөө предметин азайтууга, түрүн 
өзгөртүүгө, токтотууга, жоготууга алып келүүчү иш-аракеттерге жол 
бербөөгө; 

2.2.3. Күрөө предметинин өзгөрүүлөрү, үчүнчү жактар тарабынан бузуу-
га жол берилиши ыктымалдуулугу же бул укуктарга үчүнчү тарап-
тардын тартылышы жөнүндө маалым алынган учурдан тартып, үч 
күндүк мөөнөт ичинде Күрөө кармоочуга ал тууралуу билдирүү;

2.2.4. Күрөө кармоочунун талабы боюнча, үч күндүк мөөнөт ичинде, ага 
күрөө предметине тиешелүү бардык документтерди жана зарыл 
болгон башка бардык маалыматты берүүгө; 

2.2.5. Күрөө кармоочунун кат жүзүндөгү макулдугусуз, Банктык аманат Ке-
лишимине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизбөөгө; 

2.2.6. Ушул Келишимде каралган башка милдеттенмелерге ээ;
2.2.7. Күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүү ушул Келишимдин шартта-

рына ылайык, соттук эмес тартипте ишке ашырылат. Күрөө коюучу 
күрөө предметинен соттук эмес тартипте өндүрүүнүн жүргүзүлүшүнө 
жана кредит берүү жөнүндө Кредиттик келишим жана ушул кели-
шим боюнча алынган милдеттенмелер аткарылбай калса же талап-
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тагыдай аткарылбаса, алардын мүнөздөмөлөрүнө жана курамдык 
түзүмүнө көз карандысыз, күрөө предметин соттук эмес тартипте 
сатып өткөрүүгө өз макулдугун берет жана аны гарантиялайт. 

2.2.8. Күрөө коюучу күрөө предметин ушул Келишимге ылайык сатууга 
чейинки кайсы гана убакта болбосун, бул күрөө аркылуу камсыз бол-
гон милдеттенмени же анын аткаруу мөөнөтү өтүп кеткен бөлүгүн 
аткарууга укуктуу.

3. КҮРӨӨ ШАРТТАРЫ
3.1.  Тараптар, Банктык аманат Келишими боюнча Күрөө коюучунун Улут-

тук банкта ачылган №__________эсебинде жайгаштырылган, Улуттук 
банктын кайра баа берүү күнүнө карата расмий курсу боюнча сом эк-
вивалентиндеги АКШ долларында/евродо (сомго кайра эсептөөдө) 
акча каражаттарынын күндөлүк калдыгы, Күрөө кармоочу тарабынан 
колдонулган тиешелүү ордун жабуу коэффициентин (күрөөлүк ко-
эффициентин) эске алуу менен кредит берүү жөнүндө Макулдашу-
уга ылайык, Күрөө коюучунун алынган кредиттик каражаттар боюнча 
Күрөө кармоочу алдындагы карызынын күндөлүк калдыгынан төмөн 
болбоого тийиш экендигине макул болушту. 

Күрөө кармоочу Күрөө коюучунун Улуттук банкта ачылган №__________
эсебинде жайгаштырылган акча каражаттарынын күндөлүк калдыгынын 
ушул пункттун биринчи абзацында каралган жоболорго ылайык келүүсүнө 
мезгил-мезгили менен кайра баа берүү жүргүзүп турат жана Күрөө коюу-
чуга кошумча күрөө берүү же кредит берүү жөнүндө Макулдашуу боюнча 
алынган кредиттик каражаттар боюнча тиешелүү бөлүгүн төлөө зарылчы-
лыгы жөнүндө талап-билдирүүлөрдү жөнөтөт.

Эгерде, ушул Келишимди колдонуу мөөнөтү ичинде Күрөө коюучунун 
Улуттук банкта ачылган №___________ эсебинде сом эквивалентинде 
жайгаштырылган акча каражаттарынын күндөлүк калдыгынын төмөндөшү, 
ушул пункттун биринчи абзацына ылайык эсептелинген суммадан 5 (беш) 
пайызынан ашыгыраакка төмөн болсо, анда Күрөө коюучу Күрөө кармо-
очунун тиешелүү талап-билдирмеси келип түшкөндөн кийинки 5 (беш) 
жумуш күнү ичинде Күрөө коюучунун Улуттук банкта ачылган №_____ 
эсебинде АКШ долларында/евродо жайгаштырылган акча каражаттары-
нын суммасын, Күрөө кармоочунун талап-билдирмелеринде көрсөтүлгөн 
талап кылынган суммага чейин жеткирүүгө же болбосо Кредит берүү 
жөнүндө Кредиттик келишимге ылайык, Күрөө кармоочудан Күрөө коюучу 
алган кредиттин тиешелүү бөлүгүн кайра баа берүү күнүнө карата Улуттук 
банктын расмий курсу боюнча сом эквивалентиндеги АКШ доллары/евро-
догу займдын суммасынын эң аз дегенде 120% жабууга милдеттүү. 

Мында, Улуттук банк белгилеген АКШ долларынын/евронун расмий 
курсунун жогорулоосу шартында карыз суммасынын кандайдыр-бир 
бөлүгүн бошотулбайт жана Күрөө коюучуга кайтарылып берилбейт.
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3.2. Күрөө коюучу ушул Келишимге кол коюлгандан кийинки 1 (бир) 
жумуш күнү ичинде Улуттук банкка кол коюлган келишимди, анын ичин-
де Күрөө коюучунун банктык аманат Келишими боюнча Улуттук банкта 
ачылган №______________ эсебинде жайгаштырылган акча каражатта-
ры, күрөө предмети болуп саналган талап кылуу укугу Күрөө коюучунун 
Улуттук банктагы эсебинен, Күрөө кармоочунун кат жүзүндөгү макулду-
гусуз төлөнбөй тургандыгы (алып салуу/чегерүү) жөнүндө маалымдама 
жиберүүгө милдеттенет. 

3.3.  Күрөө коюучу Күрөө кармоочунун кат жүзүндөгү макулдугу ме-
нен ушул Келишимдин 3.1-пунктунда каралган шарттар сакталган учурда, 
кредит берүү жөнүндө Кредиттик келишимге ылайык, Күрөө кармоочудан 
алынган кредит боюнча Күрөө коюучу өз милдеттенмелерин толук же анын 
бир бөлүгүн аткарган шартта, Күрөө коючунун Улуттук банкта ачылган 
№______________эсебиндеги акча каражаттарын Күрөө кармоочунун кат 
жүзүндөгү макулдугу менен гана толук же бөлүп алууга укуктуу.

4. КҮРӨӨ ПРЕДМЕТИНЕН ӨНДҮРҮҮНҮ ЖҮРГҮЗҮҮ ТАРТИБИ
4.1. Банктык аманат Келишими боюнча Күрөө коюучунун Улуттук бан-

кта ачылган №___________эсебинде турган, алар боюнча талап 
кылуу укугу күрөө предметинен болуп саналган акча каражаттары-
нан өндүрүүнү жүргүзүү зарылчылыгы келип чыккан шартта Тарап-
тар, ушул Келишимдин жоболоруна ылайык, күрөө предметинен 
өндүрүүнү жүргүзүү Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мый-
замдарына жана ушул Келишимдин шарттарына ылайык, соттук эмес 
тартипте ишке ашырылаарына келишишти. 

4.2. Кредит берүү келишимине ылайык, күрөө менен камсыздалган мил-
деттенмелер аткарылбай калса, ошондой эле ушул Келишимдин 
2.1.2-пунктунда каралган жагдайлар келип чыкса жана күрөө пред-
метинен өндүрүүнү жүргүзүү башталган болсо, Күрөө коюучу банктык 
аманат Келишими боюнча Улуттук банкта ачылган №___________өз 
эсебинен акча каражаттарын акцептсиз (талашсыз) тартипте эсеп-
теп алып коюуга жана аларды Күрөө кармоочунун эсебине которууга 
Улуттук банкка укук ыйгарат. 

4.3. Чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын акцептсиз (талашсыз) 
тартипте эсептен алып салуу/алуу учурунда алынган/эсептен алып 
салынган акча каражаттарын, Күрөө кармоочу тарабынан Күрөө коюу-
чуга берилген кредиттин валютасына конвертирлөө, Улуттук банктын 
эсептен алып салуу/алуу күнүнө карата белгиленген расмий курска 
ылайык жүргүзүлөт. 

4.4. Ошондой эле күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүүдө, Күрөө кою-
учу ушул Келишимдин 1.2- пунктунда көрсөтүлгөн жана Күрөө пред-
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мети болуп саналган банктык аманат Келишими боюнча талап кылуу 
укугун өткөрүп берүүгө милдеттенет. 

4.5. Банктык аманат Келишими боюнча, Күрөө предмети болуп саналган, 
банктык аманат Келишими боюнча талап кылуу укугун өткөрүп берүү 
жагында Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 173-бере-
несине жана 18-главасына ылайык, бул Келишим кийинкиге калты-
руу шарты менен түзүлгөн. Көрсөтүлгөн банктык аманат Келишими 
боюнча талап кылуу укуктары Күрөө кармоочуга, ушул Келишимдин 
1.2- пунктунда көрсөтүлгөн Күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүү 
башталгандан кийинки күнү өтөт. 

5. ТАРАПТАРДЫН ЖООПКЕРЧИЛИКТЕРИ
5.1.  Ушул Келишим боюнча милдеттенмелер аткарылбаган же талапта-

гыдай аткарылбаган учурда, Тараптар Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарына ылайык бири-бирине келтирилген зыяндардын ордун 
жаап берүүгө тийиш. 

5.2.  Ушул Келишимдин 3.1-пунктунда каралган милдеттенмелер атка-
рылбаган шартта, Күрөө коюучу Күрөө кармоочуга ушул Келишимдин 
1.5-пунктуна ылайык, өз милдеттенмелерин аткарбаган ар бир күн 
үчүн Күрөө предметинин жалпы наркынан 0,05 пайыз өлчөмүндө туум 
төлөп берет. 

5.3. Чыгымдардын ордун жабуу жана туум төлөп берүү күнөөлүү тарапты 
ушул Келишимде жана кредит берүү жөнүндө кредиттик келишимде 
каралган милдеттенмелерди аткаруудан бошотпойт. 

6. БАШКА ШАРТТАР
6.1. Ушул Келишим боюнча Күрөө кармоочунун укуктарын ыйгарып 

берүүсү, Күрөө коюучунун макулдугусуз Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт. 

6.2. Ушул Келишим боюнча Күрөө коюучу Күрөө кармоочунун макулдугу-
суз үчүнчү жактарга өз укуктарын жана милдеттерин өткөрүп берүүгө 
укугу жок. 

6.3. Ушул Келишимге байланыштуу келип чыккан талаш маселелер Кыр-
гыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте чечилүүгө 
тийиш. 

6.4. Ушул Келишимдин шарттары эки Тараптын өз ара макулдугу боюнча 
өзгөртүлүшү жана толукталышы мүмкүн. 

6.5. Келишимди тариздөө жана каттоо боюнча сарптоолор Күрөө коюучу-
нун эсебинен жүргүзүлөт.
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6.6. Келишим Кыргыз Республикасынын Күрөөлөрдү каттоо конторасында 
катталууга тийиш. 

5.7. Келишим, ушул Келишимдин 6.6-пунктуна ылайык тиешелүү ыйгарым 
укуктуу органдарда катталган убактан тартып күчүнө кирет. 

6.8. Келишим, Күрөө коюучу кредиттик келишим боюнча өз милдеттенме-
лерин аткарганга чейин колдонулат. 

6.9. Келишим 3 (үч) анык нускада түзүлгөн, 1 (бир) нускасы - сактоо үчүн 
Күрөө коюучуга, дагы 1 (бир) нускасы каттоо үчүн тиешелүү ыйгарым 
укуктуу органдарга, 1 (бир) нускасы сактоо үчүн Улуттук банкка берилет. 

7. ТАРАПТАРДЫН ЮРИДИКАЛЫК ДАРЕКТЕРИ, РЕКВИЗИТТЕРИ 
ЖАНА КОЛ ТАМГАЛАРЫ

КҮРӨӨ КАРМООЧУ
Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкы:
Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкы
Бишкек ш., Үмөталиев атындагы 
көчө, 101.

Кызматы __________________

(кол тамгасы)______________М.О

КҮРӨӨ КОЮУЧУ
Банк:
«Коммерциялык банк» ААКсы/ЖАК
Бишкек шаары,____________
көчөсү
Улуттук банктагы корэсеп 
№1010126_______ 
БИК НБКР №_____
ИНН №_____________
ОКПО №___________
Мамлекеттик салык инспекциясы-
нын коду: _____
Кызматы_________________
(кол тамгасы)_____________М.О.
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Кредиттик аукцион жөнүндө
Башкы келишимге карата

№5-тиркеме
    

20____-жылдын «___»_______№_____ Кредиттик макулдашууга карата

КҮРӨӨ КЕЛИШИМИ

Бишкек ш. №______________20____«___»_______№ ______ 

Мындан ары “Улуттук банк” же «Күрөө кармоочу» деп аталуучу Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банкынын атынан, Кыргыз Республикасынын 
«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамынын 
20____ «___» _______№___ буйруктун негизинде иш алып барган 
___________________ бир тараптан жана мындан ары «Банк» же «Күрөө 
коюучу» деп аталуучу _____________________ атынан Уставдын негизин-
де иш алып барган ____________________ экинчи тараптан, мындан ары 
«Тараптар» деп аталуучулар, төмөнкүлөргө тиешелүү кредиттик келишим-
дер боюнча талап коюу укугунун мына ушул Күрөө келишимин (мындан 
ары – «Келишим») түзүштү: 

1. КЕЛИШИМ ПРЕДМЕТИ

1.1. Күрөө кармоочу Күрөө коюучуга _________ (жазуу менен) сом 
өлчөмүндө кредит берди. Кредитти жана ага кошуп эсептелген пай-
ыздарды төөлөнүн акыркы мөөнөтү Кредиттик аукцион жөнүндө 
20__жылдын «____»_______№____Башкы келишимдин алкагында 
(мындан ары-Башкы келишим) 20___жылдын «___»_______ № __ 
Кредит берүү жөнүндө Кредиттик келишимге ылайык, _______жыл-
дын “__”______ келип жетет.

1.2. Күрөө коюучу Кредиттик келишим боюнча милдеттенмелердин атка-
рылышын камсыз кылуу үчүн, Күрөө кармоочуга Күрөө коюучу жана 
анын кардарлары-карызгерлеринин ортосунда (мындан ары – “Күрөө 
предметтери” же “Кредиттик келишимдер”) түзүлгөн кредиттик кели-
шимдер боюнча талап кылуу укугун өткөрүп берет. Талап кылуу укугу 
күрөөгө берилген Кредиттик келишимдердин так тизмеси ушул кели-
шимге карата 1-тиркемеде көрсөтүлгөн.

1.3. Тараптар тарабынан макулдашылган Күрөө предметинин жалпы нар-
кы ушул келишимге кол коюу учуруна карата ________(суммасы жа-
зуу менен) сомду түзөт. 

1.4. Күрөө коюучу Күрөө кармоочунун макулдугусуз ушул келишимдин 1.2. 
пунктунда көрсөтүлгөн Күрөө предметтерин кийинки күрөөгө коюуну 
кошо алганда, аларды колдонууга укуктуу эмес. 
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2. КЕЛИШИМДИН ШАРТТАРЫ
2.1. Күрөө коюучу Күрөө кармоочуга ушул Келишимди түзүү учурунда 

Күрөө предметтери төмөнкү талаптарга жооп бере тургандыгын та-
стыктайт: 
1)  Кредиттик келишимдер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын 

сактоо менен түзүлгөн жана көрсөтүлгөн Кредиттик келишимдер-
ге колдонулган укук болуп кыргыз укугу саналат;

2)  көрсөтүлгөн Кредиттик келишимдер боюнча Күрөө коюучунун 
алдындагы милдеттенмелер Кыргыз Республикасынын резиден-
тинде келип чыгат;

3)  Кредиттик келишимдер, ошондой эле көрсөтүлгөн Кредиттик 
келишимдерге ылайык келишилген күрөө келишимдери, креди-
тордун/күрөө кармоочунун талап кылуу укуктарын үчүнчү жакка 
өткөрүп берүү боюнча чектөөлөрдү камтыбайт; 

4)  мүлккө карата укук (талап кылуу укугу) Кредиттик келишимдерге 
жараша, Күрөө коюучуга тиешелүү жана Күрөө коюучунун башка 
милдеттенмелери жүктөлгөн эмес, аларга карата талаштар жана 
белгиленген тартипте коюлган талаптар жок жана укугунан ажы-
ратуу үчүн үчүнчү жактын макулдугу же уруксаты талап кылын-
байт;

5)  ушул Келишим боюнча талап кылуу укугу күрөө предметтери бо-
луп саналган кредиттер, Улуттук банк Башкармасынын токтому 
менен бекитилген, “Активдерди классификациялоо жана потен-
циалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабу-
уга карата камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө” жобого ылайык, 
классификацияланбаган активдердин категориясына киргизил-
ген жана реструктуризацияланган эмес.

6) ушул Келишим боюнча талап кылуу укугу күрөө предметтери бо-
луп саналган кредиттер, Улуттук банктын Көзөмөл боюнча коми-
тетинин 2011-жылдын 16-июнундагы №12/2 токтому менен беки-
тилген, белгилүү бир мүнөздөмөлөргө ылайык келген кредиттер-
дин портфелин калыптандыруу боюнча сунуш-көрсөтмөлөрдө 
каралган мүнөздөмөлөргө ылайык келет. 

2.2. Күрөө коюучу Күрөө кармоочуга ушул Келишимди түзүү учурунда Кре-
диттик келишимдер боюнча Күрөө коюучунун карызгери болуп санал-
ган уюм/жеке адам төмөнкү талаптарга жооп берээрин тастыктайт:
1) уюм же жеке адам Күрөө коюучунун 10 пайыздан ашпаган акци-

яларына ээ (эгерде болгон шартта) жана Күрөө коюучу уюмдун 
уставдык капиталында анын уставдык капиталынын 10 пайы-
зынан ашпаган өлчөмдө үлүшкө ээ же уюмдун акцияларынын 
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10 пайыздан ашпаган үлүшүнө ээ (эгерде болгон шартта); жеке 
адам инсайдер болуп же Күрөө коюучунун аффилирленген жагы 
болуп эсептелбейт; 

2) Кыргыз Республикасынын резиденти болуп саналат.
2.3.  Күрөө предметтери кредиттик келишимге каралган бардык милдет-

тенмелер аткарганга чейин буйрук берүү укугусуз Күрөө коюучунун 
менчигинде калат. 

2.4. Кредиттик келишимдер боюнча чет өлкө валютасында туюндурулган 
талап кылуу укуктарынын рыноктук наркы Улуттук банк тарабынан 
аларга баа бериилген күнгө карата Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкынын расмий курсу боюнча аныкталат. 

3.ТАРАПТАРДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ.
3.1.  Күрөө кармоочунун укуктары жана милдеттери:
3.1.1. Кредиттик келишимдер боюнча Күрөө коюучунун талап кылуу укук-

тарынын документалдык жактан жана айкын бар болушун, көлөмүн 
жана абалын текшерүү. 

3.1.2. Күрөө коюучудан күрөө предметтерине кандай гана болбосун алар-
ды жоготуу же алардын наркын төмөндөтүү коркунучун туудурган 
кол салууларды токтотууну талап кылуу.

3.1.3. Күрөө коюучудан күрөө предметин калыбына келтирүү же алмаш-
тыруу же болбосо аларды жоготуу же наркын төмөндөтүү учурунда 
кошумча камсыздоону сунуштоону талап кылуу.

3.1.4. Күрөө коюучудан, эгерде, күрөө предметтери жоготууга учураса, 
ушул күрөө предметтери аркылуу камсыз кылынган милдеттенме-
лерди мөөнөтүнөн мурда аткарууну, ошондой эле Тараптар тара-
бынан күрөө предметтерин калыбына келтирүү же алмаштыруу 
жөнүндө макулдашууга жетишилбеген шартта кошумча камсыз кы-
лууну талап кылуу.

3.1.5. Күрөө коюучудан ушул келишимдин 1.1. жана 1.2- пункттарында бе-
рилген милдеттенмелерди мөөнөтүнөн мурда аткарууну талап кы-
луу, эгерде анын талабы канааттандырылбаса, күрөө предметтери-
нен төмөнкү учурларда өндүрүү жүргүзүлөт: 
1) Күрөө коюучу тарабынан Кредиттик келишимдин шарттарын, 

талаптарын жана жоболорун бузууга жол берилген учурда; 
2) Кредиттин негизги суммасы боюнча карызын жана ага чеге-

рилген пайыздарды, үстөк айыптарды (айыптар жана туумдар) 
жана башка төлөмдөрдү кошо алганда, Күрөө коюучу Кредиттик 
келишим боюнча карызды төлөбөгөн же төлөө мөөнөтүн сакта-
баган учурда; 
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3) Күрөө коюучу тарабынан ушул Келишимдин талаптарын же жо-
болорун бузууга жол берилген учурда; 

4) Күрөө коюучу тарабынан Күрөө предметтерин сактоо, алмаш-
тыруу же калыбына келтирүү эрежелери бузулган учурда;

5) Күрөө коюучу жооп бербеген жагдайларды кошо алганда Күрөө 
предметтерин жоготкон, ошондой эле эгерде, Күрөө коюучу 
күрөө предметтерин алмаштырбаган же калыбына келтирбеген 
же ушул Келишимге ылайык кошумча камсыздоону сунуштаба-
ган шартта, күрөө предметинин наркы төмөндөгөн учурда;

6) Күрөө коюучу тарабынан кийинкиде күрөөгө коюу жөнүндө эре-
желер, күрөө предметтеринин сакталышы боюнча милдеттер, 
Күрөө коюучуга күрөө предметине үчүнчү жактардын укукта-
ры жөнүндө эскертүү боюнча милдеттер бузууга жол берилген 
шартта; 

7) Күрөө коюучу тарабынан “Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкы тарабынан кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо 
максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө” 
жобонун жана кредиттик аукцион жөнүндө Башкы келишимдин 
талаптарын бузууга жол берилген шартта; 

8) Ушул Келишимде жана Кыргыз Республикасынын мыйзамда-
рында каралган башка учурларда; 

3.1.6. Эгерде, күрөө предметин сатып өткөрүүдөн алынган сумма Күрөө 
кармоочунун талаптарын толук канааттандырууга жетишсиз болсо, 
жетпеген сумманы Күрөө коюучунун башка мүлкүнөн алууга укуктуу, 
андан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык өндүрүү 
жүргүзүлүшү мүмкүн. 

3.1.7. Эгерде, Күрөө коюучу же үчүнчү жак Күрөө кармоочуга Күрөө пред-
метин өткөрүп берүүгө тоскоолдук жаратса, Күрөө коюучудан же 
үчүнчү жактан мүлк алуу үчүн зарыл болгон мыйзам ченемдүү ара-
кеттерди көрүү. 

3.1.8. Ушул Келишим боюнча өз укуктарын үчүнчү жактарга өткөрүп берүү 
(кайтарымдуу же кайтарымсыз).

3.1.9. Ушул келишимдин аткарылышына контролдук жүргүзүүгө жана ага 
контролдук функцияларды ишке ашырууга зарыл болгон маалы-
маттарды сурап-билүүгө, Күрөө предметинин болушун жана абалын 
текшерүүгө. 

3.1.10. Ушул Келишимде каралган башка укуктарга ээ.
3.2. Күрөө коюучунун укуктары жана милдеттери:
3.2.1. Күрөө предметин жоготуу коркунучу келип чыккандыгы жана наркы-

нын төмөндөшү тууралуу Күрөө кармоочуга дароо билдирүү. 
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3.2.2. Күрөө предметтеринин аныктыгы жана мыйзамдуулугу үчүн зарыл 
болгон иш-аракеттерди ишке ашыруу.

3.3.3. Күрөө кармоочунун макулдугусуз, Күрөө предметинин азаюусуна, 
түрүнүн өзгөрүшүнө, токтотулушуна, жоголушуна алып келген ара-
кеттерди аткарбоо.

3.2.4. Күрөө коюучуга Күрөө предмети менен болгон өзгөрүүлөр, үчүнчү 
жактар тарабынан жол берилген бузуулар же алардын бул укуктарга 
(Күрөө предметине) кийлигишүүсү тууралуу маалым болгон учурдан 
кийинки үч күндүк мөөнөт ичинде Күрөө кармоочуга маалымдоо. 

3.2.5. Күрөө кармоочунун талап кылуусу боюнча, үч күндүк мөөнөттө Күрөө 
предметине тиешелүү кайсы болбосун документ менен таанышууга 
ага мүмкүнчүлүк берүү жана Күрөө предмети жөнүндө Күрөө кармо-
очуга зарыл болгон кайсы болбосун маалыматтарды сунуштоо.

3.2.6. Күрөө предметин жоготуу же анын наркынын төмөндөшү тобокел-
дигин алып жүрүү жана Күрөө предмети жоголуп кеткен же анын 
нарксызданышына, өзгөрүшүнө, жоголушуна алып келген башка 
жагдайлар орун алган, же болбосо Күрөө предмети ушул Келишим 
талаптарына ылайык келбеген шартта, Күрөө кармоочунун макулду-
гу менен анын наркына эквиваленттүү нарктагы башка камсыздоону 
ушул Келишимдин 4.2-пунктунда каралган мөөнөттөрдө сунуштоого 
милдеттенет. 

3.2.7. Күрөө кармоочунун өкүлдөрүнө талап кылуу укугу (Күрөө предмет-
тери) жайгашкан жерге, ошондой эле Кредиттик келишимдердин 
күрөөлүк камсыздоолорунун жайгашкан жерине кирүү мүмкүнчүлүгүн 
алардын бар экендигине, абалына жана аларды күтүү шарттарына 
мониторинг жүргүзүү максатында камсыз кылуу.

3.2.8. Күрөө кармоочуга өзүнүн жайгашкан ордунун, укуктук статусунун 
өзгөргөндүгү, Банк акционерлеринин жана жетекчилигинин курамы 
жөнүндө жана башка өзгөрүүлөр жөнүндө өзгөрүүлөр жүргөн күндөн 
тартып билдирүү.

3.2.9. Күрөө коюучунун Күрөө предметин толугу менен же жарым-жарты-
лай ээликтен ажыратууга, кандайдыр бир милдеттерди жүктөөгө, же 
болбосо аны башкача негизде пайдаланууга укугу жок.

3.2.10. Эгерде ушул Келишимдин аракеттенүү мөөнөтү ичинде Күрөө пред-
мети ушул Келишимдин 2.1 жана 2.3-пункттарынын талаптарына, 
ошондой эле Күрөө кармоочунун башка талаптарына жооп бербей 
калса, Күрөө коючу ушул келишимдин 3.2.6-пунктчаларында карал-
ган аракеттерди жүзөгө ашырат.

3.2.11. Күрөө кармоочуга Күрөө коюучунун карызгерлери тарабынан ушул 
Келишим боюнча Күрөө предмети болуп саналган Кредиттик кели-
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шимдердин шарттары аткарылгандыгы тууралуу жана алар боюнча 
камсыздоонун абалы тууралуу ар бир айдын 5-күнүнө чейин маа-
лымдоо жана ушул Келишимге карата 2-тиркемеде көрсөтүлгөн от-
четту сунуштоо.

3.2.12. Ушул Келишим боюнча Күрөө предмети болуп саналган Кредиттик 
келишимдерге жана Кредиттик келишимдердин аткарылышын кам-
сыз кылган күрөө келишимдерине Күрөө кармоочунун кат жүзүндөгү 
уруксатысыз өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизбөө. 

3.2.13. Күрөө кармоочунун талап кылуусу боюнча, Күрөө коюучу ушул та-
лап келип түшкөндөн кийинки 10 (он) жумуш күнү ичинде Күрөө 
предмети боюнча Кредиттик келишимдердин түп нускаларын жана 
көрсөтүлгөн Кредиттик келишимдер боюнча күрөө келишимдеринин 
түп нускаларын аларга кошо тиркелген бардык зарыл документтери 
менен кошо Күрөө кармоочуга берүүгө милдеттенет. 

3.2.14. Күрөө коюучу Күрөө кармоочу тарабынан күрөөлүк камсыздоо бо-
юнча коюлган талаптарды аткарууга жана алардан четтеген учурда 
ушул келишимдин 4.2-пунктунда көрсөтүлгөн мөөнөттө кошумча 
күрөө сунуштоого милдеттүү.

3.2.15. Ушул келишимде каралган башка милдеттенмелер жүктөлөт.
1.2. Күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүү ушул Келишимдин шарттары-

на ылайык соттон тышкаркы тартипте жүргүзүлөт. Күрөө коюучу ушул 
Келишим жана Кредит берүү жөнүндө Кредиттик келишим боюнча өз 
милдеттенмелерин аткарбаган же талаптагыдай аткарбаган шартта, 
Күрөө предметинен соттон тышкаркы тартипте өндүрүүнү жүргүзүүнү 
жана анын мүнөздөмөсүнөн жана курамынан көз карандысыз, соттон 
тышкаркы тартипте сатып өткөрүүнү гарантиялайт жана ага толук ма-
кулдугун берет.

1.3. Күрөө коюучу ушул Келишимге ылайык жүзөгө ашырууга мүмкүн бол-
гон Күрөө предметин сатып өткөрүү мезгилине чейинки кайсы болбо-
сун убакытта ушул күрөө менен камсыздалган милдеттенмелерди ат-
карууга же анын мөөнөтүндө аткарылбаган башка бөлүгүн актарууга 
укуктуу.

4. КҮРӨӨ ПРЕДМЕТТЕРИН АЛМАШТЫРУУ ТАРТИБИ
4.1. Ушул Келишимдин аракеттенүү мөөнөтү ичинде, Келишимдин 1.3-пун-

ктунда көрсөтүлгөн Күрөө предметтеринин жалпы наркы төмөнкү 
учурларда төмөндөтүлүшү мүмкүн:
- Күрөө коюучунун карызгерлеринин өз милдеттерин аткаруу 

мөөнөттөрү, ушул Келишим боюнча Күрөө предмети болуп санал-
ган талап кылуу укугу аяктаганда;
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- Кредиттик келишим боюнча карыздардын ордун жабуу графигине 
ылайык, анын ичинде мөөнөтүнөн мурда төлөө боюнча өз милдет-
тенмелери Күрөө коюучунун карызгерлери тарабынан аткарылганда;

- Күрөө предметтери ушул Келишимдин талаптарына ылайык келбесе;
- ушул Кредиттик келишим боюнча Күрөө предмети болуп саналган 

Кредиттик келишим боюнча камсыздоо жоготулган учурда жана 
башка учурларда.

4.2. Ушул Келишим аракеттенген мөөнөт ичинде Күрөө кармоочу мез-
гил-мезгили менен Кредиттик келишим боюнча талап кылуу укугунун 
жалпы наркына (Күрөө кармоочу тарабынан колдонулган тиешелүү 
күрөөлүк коэффициенттерди эске алуу менен) жана Кредит сунуштоо 
жөнүндө келишимге кирген Күрөө келишимине ылайык Күрөө пред-
метинен болуп саналган күрөөнүн башка түрлөрүнө (эгерде болгон 
болсо) кайра баалоону жүргүзөт. 

Эгерде, жүргүзүлгөн кайра баалоонун жыйынтыгы боюнча Күрөө пред-
мети болуп саналган Кредиттик келишим боюнча талап кылуу укугунун 
жалпы наркы (Күрөө кармоочу тарабынан колдонулган тиешелүү күрөөлүк 
коэффициенттерди эске алуу менен) Кредит берүү келишимине ылайык 
алынган кредит боюнча Күрөө коюучунун Күрөө кармоочу алдында ка-
рызынын күндөлүк калдык суммасынын 80 (сексен) пайыздан азыраагын 
түзсө, Күрөө кармоочу Күрөө коюучуга кошумча күрөөлүк камсыздоону 
сунуштоо зарыл экендиги тууралуу тиешелүү талап кылуу-билдирмесин 
жөнөтөт. 

Күрөө коюучу ага кошумча күрөөлүк камсыздоону сунуштоо зарыл 
экендиги тууралуу тиешелүү талап кылуу-билдирмеси келип түшкөндөн 
кийинки 15 (он беш) жумуш күнү ичинде, Күрөө кармоочуга анын талап 
кылуу-билдирмесинде көрсөтүлгөн талап кылынган суммадан төмөн бол-
богон суммага чейин кредиттер боюнча талаптардын укуктары түрүндө 
кошумча күрөөлүк камсыздоону сунуштоого же болбосо Кредит берүү ке-
лишимине ылайык Күрөө коюучу тарабынан Күрөө кармоочудан алынган 
кредиттин тиешелүү бөлүгүнүн ордун жабууга милдеттенет.

Эгерде күрөөнүн башка түрү орун алса, Күрөө кармоочу кошумча 
күрөөлүк камсыздоо катары сунуштоого карата зарыл сумманы күрөөнүн 
башка түрлөрүнүн жалпы наркын эске алуу менен эсептөөгө укуктуу 
(тиешелүү күрөөлүк коэффициенттерди колдонуу менен). Күрөө кармоочу 
ушул пункттун үчүнчү абзацына ылайык, эгерде Кредит берүү келишими-
не ылайык алынган кредиттик каражаттар боюнча Күрөө коючунун Күрөө 
кармоочу алдында күрөөнүн башка түрлөрү карыздын күндөлүк калдыгын 
жапса, кошумча күрөөлүк камсыздоону Күрөө кармоочудан талап кылбо-
ого укуктуу.
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5. ТАРАПТАРДЫН ЖООПКЕРЧИЛИГИ
5.1. Ушул Келишим боюнча милдеттенмелер аткарылбаган же талаптагы-

дай аткарылбаган учурда, Тараптар Кыргыз Республикасынын мый-
замдарына ылайык, бири-бирине келтирилген чыгымдардын ордун 
толтурушат. 

5.2. Күрөө коюучу тарабынан ушул Келишимдин 4.2-пунктунда каралган 
милдеттенмелер аткарылбаган шартта, ал ушул Келишимдин 1.3-пун-
ктуна ылайык, милдеттенмелер аткарылбаган ар бир күн үчүн Күрөө 
кармоочуга Күрөө предметинин жалпы наркынын 0,05 өлчөмүндө 
туум төлөйт. 

5.3. Чыгымдардын ордун толтуруу жана туумдарды төлөө, күнөөлүү тарап-
ты ушул Келишимде жана Кредит берүү тууралуу келишимде карал-
ган милдеттенмелерди аткаруудан бошотпойт.

6. КҮРӨӨ ПРЕДМЕТИНЕН ӨНДҮРҮҮНҮ ЖҮРГҮЗҮҮ ТАРТИБИ
6.1. Күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүү зарылчылыгы келип чыккан 

шартта, ушул Келишимдин жана Кредит берүү тууралуу келишимдин 
жоболоруна ылайык, Тараптар Күрөө предметинен өндүрүү Кыргыз 
Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык соттон тыш-
каркы тартипте жүзөгө ашырыла тургандыгы жөнүндө макулдашууга 
жетишишти. 

6.2. Күрөө предметинен өндүрүү жүргүзүлгөн учурда, Тараптар ушул Ке-
лишимдин 1.2-пунктунда жана ушул Келишимге карата 1-тиркемеде 
көрсөтүлгөн Кредиттик келишим боюнча талап кылуу укугун Күрөө 
коюучу Күрөө кармоочуга өткөрүп берди деген макулдашууга жети-
шишти. 

6.3. Ушул Келишим шарттарына ылайык, Күрөө предметинен өндүрүү 
жүргүзүүдө Күрөө кармоочу Күрөө предеметинен өндүрүүнү жүргүзүү 
укугуна (Күрөө коюучу тарабынан Кредиттик келишим боюнча күрөөгө 
коюлган талап кылуу укугунан улам келип чыккан, ушул Келишим бо-
юнча Күрөө предмети болуп саналган акчалай талаптарды алууга) ээ 
болот жана Күрөө предмети болуп саналган күрөөгө коюлган мүлктүк 
укуктарды сатып өткөрө алат жана алардын эсебинен Кредит берүү 
тууралуу келишим боюнча өзүнүн акчалай талаптарын толук көлөмдө 
канааттандыра алат. Мында, Күрөө коюучу Күрөө кармоочунун ушул 
Келишимдин 1.2-пунктунда жана ушул Келишимге карата 1-тиркеме-
де көрсөтүлгөн Кредиттик келишимдерди камсыз кылуу үчүн түзүлгөн 
келишимдер боюнча укугун ыйгарып өткөрүп берген катары саналат.

6.4. Күрөө предмети болуп саналган Кредиттик келишим боюнча талап 
кылуу укугун, ошондой эле күрөө кармоочунун көрсөтүлгөн кредит-
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тик келишимдер камсыз болгон күрөө келишими боюнча укугун ыйга-
рып өткөрүп берүү боюнча, бул Келишим Кыргыз Республикасынын 
Жарандык кодексинин 173-статьясына жана 18-главасына ылайык 
кийинкиге калтыруу шарты менен түзүлгөн. Көрсөтүлгөн Кредиттик 
келишимдер боюнча талап кылуу укугу, ошондой эле ошол Кредиттик 
келишимдер боюнча күрөө предметин сатып өткөрүү укугу, ушул Ке-
лишимдин 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 ушул Келишим-
ге карата 1-тиркемеде көрсөтүлгөн Кредиттик келишим боюнча өз 
карызгерлеринин кепилдиги (гаранты) болооруна милдеттенет жана 
гарантиялайт, ошондой эле Күрөө кармоочу алдында өз карыз алуу-
чулары тарабынан Кредиттик келишимде көрсөтүлгөн милдеттенме-
лердин толугу менен аткарылышы үчүн өз карызгерлери менен жооп 
берээрине милдеттенет. Ушул Келишимдин 1.2-пунктунда жана ушул 
Келишимге карата 1-тиркемде көрсөтүлгөн, Кредиттик келишим бо-
юнча өз карызгерлеринин гаранты болуу менен Күрөө коюучунун ка-
рызгерлеринин милдеттенмелерди аткарбагандыгынан же тиешелүү 
эмес деңгээлде аткаргандыгынан улам келип чыккан пайыздарды 
төлөөнү, карызды өндүрүү боюнча соттук чыгымдардын жана Күрөө 
кармоочунун башка чыгымдарынын ордун толтурууну кошо алганда, 
Күрөө коюучу Күрөө кармоочунун алдында өз карызгерлери сыяктуу 
эле жооп берет. 

6.6. Эгерде, Күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүү жана ушул Келишим-
дин 1.2-пунктунда жана ушул Келишимге карата 1-тиркемеде белги-
ленген Кредиттик келишим боюнча талап кылуу укугу Күрөө кармоочу-
га өткөрүлсө, Күрөө коюучу Күрөө кармоочунун макулдугу менен анын 
агенти катары иш алып барууга жана бул учурда ушул Келишимдин 
1.2-пунктунда жана ушул Келишимге карата 1-тиркемеде белгилен-
ген Кредиттик келишим боюнча төлөөгө каралган акча каражаттар-
ды Күрөө коючунун карызгерлеринен кабыл алууга жана көрсөтүлгөн 
акча каражаттарды ушул Келишимде белгиленген Күрөө кармоочунун 
эсебине чегерүүгө милдеттенет.

Мында Банк, Күрөө кармоочунун эсебине айдын 15ине чейин ка-
был алган акча каражаттарын - айдын 15инен кечиктирбестен чегерүүгө 
милдеттүү, ал эми 15инен кийин кабыл алган каражаттар – ушул 
Келишимдин 1.2-пунктунда жана ушул Келишимге карата 1-тиркемеде 
белгиленген Кредиттик келишим боюнча карызгерлер тарабынан акча ка-
ражаттардын орду жабылган айдын 30унан кечиктирилбестен чегерилүүгө 
тийиш. 
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6.6.1. Ушул Келишимдин 1.2-пунктунда жана ушул Келишимге карата 
1-тиркемеде белгиленген Кредиттик келишим боюнча акча каражат-
тар чегерилгенден кийин Күрөө кармоочуга Күрөө коюучунун Кре-
дит берүү келишими боюнча колдо болгон карызы чегерилген акча 
каражаттар суммасында төлөнгөн катары эсептелинет. Күрөө коюу-
чунун карыз алуучуларында ушул Келишимдин 1.2-пунктунда жана 
ушул Келишимге карата 1-тиркемеде белгиленген Кредиттик кели-
шим боюнча карыздын ордун жабууга акча каражаттары болбосо, 
Күрөө кармоочу күрөөнүн тиешелүү шарттарына ылайык өндүрүүнү 
жүргүзүүгө жана күрөө предметтерин сатууга укуктуу. 

6.6.2 Келишимдин 6.6-пунктуна ылайык, Күрөө кармоочунун агентинин 
милдеттерин аткаргандыгы үчүн Күрөө коюучуга акы төлөнбөйт. 

7. БАШКА ШАРТТАР
7.1. Эгерде, Кыргыз Республикасынын кайсыл болбосун мамлекеттик/сот-

тук органдары тарабынан Күрөө кармоочунун Күрөө предметине ээлик 
кылуу, жана/же тескөө жана/же андан пайдалануу боюнча анын укукта-
рына чек коюу сыяктуу ушул Келишим аркылуу белгиленген катары, же 
болбосо Күрөө кармоочуга кандайдыр-бир келишим түзүүгө же мындай 
чектөөлөрдү өзүнө алуу максатында, кандайдыр-бир иш-аракеттерди 
көрүүгө түрткү берген чектөөлөр боюнча чечимдер же акттар кабыл 
алынса, Күрөө кармоочу ушул Келишимди бир тараптуу тартипте Күрөө 
коюучуга кат жүзүндөгү билдирүү жөнөтүү аркылуу бузууга укуктуу. 

7.2. Бул Келишим боюнча Күрөө кармоочунун укугун ыйгарып өткөрүп 
берүү Күрөө коюучунун макулдугусуз, Кыргыз Республикасынын мый-
замдарына ылайык ишке ашырылат. 

7.3. Күрөө коюучу ушул Келишим боюнча өз укуктарын жана милдеттерин 
Күрөө кармоочунун макулдугусуз үчүнчү жактарга өткөрүп берүүгө 
укугу жок. 

7.4. Ушул Келишимге байланыштуу талаш маселелер Кыргыз Республи-
касынын мыйзамдарында каралган тартипте чечилүүгө тийиш. 

7.5. Ушул Келишим шарттары Тараптардын өз ара макулдашуусу боюнча 
гана өзгөртүлүшү жана толукталышы мүмкүн. 

7.6. Ушул Келишимди тариздөө жана каттоодон өткөрүү боюнча чыгаша-
лар Күрөө кармоочунун эсебинен ишке ашырылат. 

7.7. Тараптар кайра түзүлгөн учурда же жоюлган шартта, тараптардын 
ушул келишим боюнча бардык укуктары жана милдеттери аларды 
укугу өткөндөргө өткөрүлүп берилет. 

7.8. Ушул келишим Кыргыз Республикасынын Күрөөлүк каттоо контора-
сында катталууга тийиш.
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7.9. Ушул Келишим аталган келишимдин 7.8-пунктуна ылайык, тиешелүү 
ыйгарым укуктуу органдарда катталган учурдан тартып күчүнө кирет. 

7.10. Келишим Күрөө коюучу тарабынан Кредит берүү келишими боюнча 
өз милдеттенмелерин толугу менен аткарганга чейин колдонулат. 

7.11. Келишим 3 (үч) анык нускада түзүлгөн, 1 (бир) нускасы - сактоо үчүн 
Күрөө коюучуга, дагы 1 (бир) нускасы каттоо үчүн тиешелүү ыйгарым 
укуктуу органдарга, 1 (бир) нускасы сактоо үчүн Улуттук банкка берилет. 

8. ТАРАПТАРДЫН ЮРИДИКАЛЫК ДАРЕКТЕРИ, РЕКВИЗИТТЕРИ 
ЖАНА КОЛ ТАМГАЛАРЫ

Улуттук банк:
Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкы 
Бишкек ш., Үмөталиев көчөсү, 101.

Кызматы __________________

(кол тамгасы)______________М.О.

Банк:
«Коммерциялык банк» ААКсы/ЖАК
Бишкек ш., _____ көчөсү
Улуттук банктагы корэсеби 
№1010126_______ 
Улуттук банктын БИК №_____
ИНН №_____________
ОКПО №___________
Мамлекеттик салык инспекциясы-
нын коду: _____
Кызматы _________________

(кол тамгасы)_____________.М.О. 

20____-жылдын «___»_______№_____ Кредиттик макулдашуулар боюн-
ча талап кылуу укугун күрөөгө коюу келишимине карата 1-тиркеме.

Бул тизмеде төмөнкүлөрдү кошо алганда, кредит портфели жөнүндө 
ырааттуу маалыматтар камтылышы зарыл:

1. Кардардын аты-жөнү; 
2. Кредиттик келишимдин номери;
3.  _______карата абал боюнча карыз калдыгы;
4. Пайыздык чен;
5. Төлөө күнү;
6. Долбоорду каржылооого алган тармак;
7. Күрөөнүн аталышы;
8. Күрөөнүн бааланган наркы;
9. Зарыл болгон башка мааылматтар.
*Тиркеменин форматы Күрөө келишимине кол коюп жактан учурда 

Улуттук банк тарабнан сунушталууга тийиш.
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Постановление Правления Национального Банка
Кыргызской Республики № 19\2 от 14.06.13г.

«Об утверждении Положения о минимальных требованиях к 
политике ценообразования банковских услуг и услуг, оказываемых 

микрофинансовыми организациями»

Руководствуясь статьями 7 и 43 Закона Кыргызской Республики «О На-
циональном банке Кыргызской Республики», Правление Национального 
банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Положение «О минимальных  требованиях к политике цено-
образования банковских услуг и услуг, оказываемых микрофинансовы-
ми организациями» (прилагается).

2. Юридическому управлению опубликовать настоящее постановление 
на официальном сайте Национального банка Кыргызской Республики. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 дней после 
официального опубликования. 

4. После официального опубликования Юридическому управлению на-
править настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргыз-
ской Республики для включения в Государственный реестр норматив-
ных правовых актов Кыргызской Республики. 

5. Управлению методологии надзора и лицензирования довести насто-
ящее постановление до сведения коммерческих банков, Ассоциации 
микрофинансовых организаций, Национального союза кредитных со-
юзов и кооперативов Кыргызстана, Ассоциации кредитных союзов и 
кооперативов Кыргызстана и ОАО «Финансовая компания кредитных 
союзов». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Председателя Национального банка Кыргызской Республи-
ки Чокоева З.Л.

Председатель                                                                    Асанкожоева З.М.
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Утверждено 
постановлением Правления

Национального банка 
Кыргызской Республики 
№19/2 от 14.06.2013 года 

Положение
 «О минимальных требованиях к политике ценообразования 
банковских услуг и услуг, оказываемых микрофинансовыми 

организациями»

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами Кыр-
гызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики», 
«О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике», «О 
микрофинансовых организациях в Кыргызской Республике», «О кре-
дитных союзах», «О конкуренции», Политикой и основными принципа-
ми антимонопольного регулирования, развития конкуренции и защиты 
прав потребителей на рынке банковских услуг Кыргызской Республики, 
оказываемых коммерческими банками и другими финансово-кредит-
ными учреждениями, лицензируемыми и регулируемыми Националь-
ным банком Кыргызской Республики и другими нормативными право-
выми актами Кыргызской Республики. 

2. Целью настоящего Положения является обеспечение системного под-
хода к ценообразованию банковских услуг коммерческих банков и 
услуг финансово-кредитных учреждений, лицензируемых и регулиру-
емых Национальным банком Кыргызской Республики, в том числе осу-
ществляющих деятельность в соответствии с исламскими принципами 
банковского дела и финансирования с учетом специальной термино-
логии, применяемой ими при осуществлении банковских операций 
(далее – ФКУ), для соблюдения антимонопольного законодательства 
Кыргызской Республики.

3. В целях настоящего Положения, политика по ценообразованию – это 
деятельность ФКУ, направленная на определение стратегии ценообра-
зования, которая должна быть формализована во внутреннем норма-
тивном документе ФКУ, регламентирующем процесс ценообразования 
(установления цен) на различные банковские услуги (продукты) и услу-
ги, оказываемые микрофинансовыми организациями, и их изменение 
в соответствии с изменениями рыночной конъюнктуры.
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4. Ставки процентов и комиссионное вознаграждение, а также тарифы на 
оказание банковских услуг и услуг, оказываемых микрофинансовыми 
организациями, устанавливаются ФКУ самостоятельно в соответствии 
с законодательством Кыргызской Республики. 

II. Требования к политике ценообразования ФКУ. 

5. Каждое ФКУ должно иметь политику  ценообразования, утвержденную 
уполномоченным органом управления (Советом директоров - для бан-
ков и уполномоченным органом управления/лицом - для иных ФКУ).

6. Исполнительный орган (Правление – для банков и уполномоченный ис-
полнительный орган/лицо – для иных ФКУ) ответственен за разработку 
и реализацию политики ценообразования.

7. Политика ценообразования должна предусматривать, как минимум, 
следующее:
1) цели и задачи ценовой политики ФКУ при осуществлении активных 

и пассивных операций с учетом взвешенности риска и обоснования 
вознаграждения;

2) требование к проведению рыночного анализа спроса и цен на бан-
ковские услуги и услуги, оказываемые микрофинансовыми органи-
зациями;

3) требование к анализу формирования структуры процентных ставок, 
в том числе процентных и непроцентных расходов, для достижения 
установленного ФКУ уровня рентабельности;

4) требование к раскрытию компонентов, из которых складываются 
процентные ставки по всем видам кредитов (включая стоимость 
привлеченных средств, стоимость обслуживания кредита, опера-
ционные расходы, расходы на формирование резерва на покрытие 
потенциальных потерь и убытков, налоги, плановую норму прибыль-
ности (маржу) и другие затраты, обусловленные объективными фак-
торами, региональными и иными особенностями функционирования 
ФКУ), и приемлемые для ФКУ нижние и верхние границы процент-
ных ставок, а также требования к порядку их применения и периоди-
ческого пересмотра; 

5) требования к раскрытию компонентов по процентным ставкам всех 
видов депозитов, приемлемые для ФКУ нижние и верхние границы 
процентных ставок и требования к их применению и периодическо-
му пересмотру;

6) требования к обоснованию стоимости других банковских услуг и ус-
луг, оказываемых микрофинансовыми организациями в виде тари-
фов, комиссионных сборов, фиксированных платежей и требования 
к их применению и периодическому пересмотру;
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7) обоснование выбора метода определения цен на банковские услу-
ги и услуги, оказываемые микрофинансовыми организациями ФКУ, 
а также требования к методикам, основанным на реалистических 
предпосылках и особенностях ведения бизнес-деятельности ФКУ;

8) полномочия органов управления и соответствующих структурных 
подразделений ФКУ, их ответственность за достижение целей по-
литики ценообразования и реализацию стратегии ценообразования 
ФКУ; 

9) требования к проведению мониторинга, контроля и анализа эффек-
тивности политики ценообразования ФКУ;

10) требования о своевременности информирования клиентов об ус-
ловиях предоставления банковских услуг и услуг, оказываемых ми-
крофинансовыми организациями, и последующих их изменениях и 
дополнениях к действующим процентным ставкам и тарифам ФКУ;

11) периодичность анализа действующих тарифов и требования к их 
пересмотру и предоставлению на рассмотрение уполномоченному 
органу управления. 

III. Заключительные положения.
8. Политика ценообразования, реализуемая ФКУ, должна быть транспа-

рентной, соответствовать требованиям законодательства Кыргызской 
Республики по антимонопольному регулированию, развитию добросо-
вестной конкуренции и защите прав потребителей банковских услуг и 
услуг, оказываемых микрофинансовыми организациями. 

9. Политика ценообразования должна пересматриваться и утверждаться 
уполномоченным органом управления не реже одного раза в год с уче-
том результатов и новых направлений деятельности ФКУ. 

10. ФКУ обязано предоставлять политику ценообразования и внутренние 
документы по требованию Национального банка Кыргызской Респу-
блики.

11. Национальный банк Кыргызской Республики осуществляет анализ по-
литики ценообразования ФКУ на предмет ее соответствия законода-
тельству Кыргызской Республики. 



102

Нормативные акты Национального банка Кыргызской Республики № 6, 2013

Постановление Правления Национального Банка
Кыргызской Республики № 19\3 от 14.06.13г.

О толковании (разъяснении) пункта 1-2 постановления 
Правления Национального банка Кыргызской Республики №12/6 

от 11.03.2009 года «О минимальном размере капитала 
(собственных средств) банков»

В целях устранения двойственного понимания пункта 1-2 постановле-
ния Правления Национального банка Кыргызской Республики №12/6 от 
11.03.2009 года «О минимальном размере капитала (собственных средств) 
банков», руководствуясь статьей 31 Закона Кыргызской Республики «О 
нормативных правовых актах Кыргызской Республики», статьями 7 и 43 
Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Ре-
спублики», Правление Национального банка Кыргызской Республики по-
становляет:

1. Утвердить прилагаемое толкование (разъяснение) пункта 1-2 поста-
новления Правления Национального банка Кыргызской Республики 
№12/6 от 11.03.2009 года «О минимальном размере капитала (соб-
ственных средств) банков» (рег.№ МЮ КР 38-09 от 01.04.2009 года).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
3. Юридическому управлению:
- опубликовать его на официальном сайте Национального банка;
- после официального опубликования направить настоящее постанов-

ление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включе-
ния в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргыз-
ской Республики.

4. Управлению методологии надзора и лицензирования Национального 
банка Кыргызской Республики довести настоящее постановление до 
сведения коммерческих банков.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Чокоева З.Л.

Председатель            Асанкожоева З.М.
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Приложение к постановлению Правления 
Национального банка Кыргызской Республики

 № 19\3 от 14 июня 2013 года

ТОЛКОВАНИЕ (РАЗЪЯСНЕНИЕ)

пункта 1-2 постановления Правления Национального банка Кыргыз-
ской Республики №12/6 от 11.03.2009 года «О минимальном размере ка-
питала (собственных средств) банков» (рег.№ МЮ КР 38-09 от 01.04.2009 
года)

Значение слов «установить экономический норматив по минимально-
му размеру капитала (собственных средств) при приобретении банка, на-
ходящегося в режиме специального администрирования в соответствии 
с Законом Кыргызской Республики «О консервации, ликвидации и бан-
кротстве банков» в размере не менее 600 млн. сомов» в пункте 1-2 по-
становления Правления Национального банка Кыргызской Респу-
блики №12/6 от 11.03.2009 года «О минимальном размере капитала 
(собственных средств) банков»следует понимать в смысле «уста-
новить экономический норматив по минимальному размеру капитала 
(собственных средств) при приобретении банка, находящегося в режиме 
специального администрирования в соответствии с Законом Кыргызской 
Республики «О консервации, ликвидации и банкротстве банков» в размере 
не менее 600 млн. сомов по истечению срока, указанного в статье 
19-7 Закона Кыргызской Республики «О консервации, ликвидации и 
банкротстве банков».

После истечения указанного в статье 19-7 Закона «О консервации, лик-
видации и банкротстве банков» льготного срока (12 месяцев), для указан-
ных банков действует постановление Правления Национального банка «О 
минимальном размере капитала (собственных средств) банков» № 12/6 от 
11.03.2009 года. 
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Постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики № 20/1 от 26 июня 2013 г.

Об утверждении Положения «О порядке размещения, повторного 
предложения, доразмещения, обратного выкупа и проведения 

расчетов с государственными ценными бумагами Правительства 
Кыргызской Республики через Национальный банк 

Кыргызской Республики»

В соответствии со статьями 7 и 43 Закона Кыргызской Республики «О 
Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального 
банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Положение «О порядке размещения, повторного предложе-
ния, доразмещения, обратного выкупа и проведения расчетов с госу-
дарственными ценными бумагами Правительства Кыргызской Респу-
блики через Национальный банк Кыргызской Республики» (прилагает-
ся).

2. Признать утратившим силу со дня введения в действие норм Поло-
жения «О порядке размещения, повторного предложения, доразме-
щения, обратного выкупа и проведения расчетов с государственными 
ценными бумагами Правительства Кыргызской Республики через На-
циональный банк Кыргызской Республики» следующие нормативные 
документы Национального банка:
- Положение «О порядке проведения финансово-кредитными учреж-

дениями операций с Государственными казначейскими векселями 
(ГКВ)», утвержденное постановлением Правления Национального 
банка № 15/12 от 18 июня 1997 года;

- Положение «О деятельности первичных дилеров на рынке государ-
ственных ценных бумаг, размещаемых через НБКР», утвержденное 
постановлением Правления Национального банка № 31/2 от 1 дека-
бря 2004 года;

- Положение «О порядке проведения аукциона по размещению госу-
дарственных казначейских векселей Кыргызской Республики через 
НБКР», утвержденное постановлением Правления Национального 
банка № 42/4 от 19 сентября 2007 года;

- Положение «О порядке размещения, повторного предложения, до-
размещения, обратного выкупа и проведения расчетов с государ-
ственными казначейскими облигациями Кыргызской Республики 
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через Национальный банк Кыргызской Республики», утвержденное 
постановлением Правления Национального банка № 42/4 от 26 ноя-
бря 2008 года.

3. Настоящее Постановление опубликовать на официальном сайте На-
ционального банка Кыргызской Республики.

4. После официального опубликования Юридическому управлению на-
править настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргыз-
ской Республики для внесения в Государственный реестр норматив-
ных правовых актов Кыргызской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 дней со 
дня официального опубликования.

стр. 2 постановления Правления НБКР 
№______от_________________2013г.

6. Управлению денежно-кредитных операций довести настоящее поста-
новление до сведения коммерческих банков.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Председателя Национального банка Кыргызской Республи-
ки Абдыбалы тегин С.

Председатель              Асанкожоева З.М.
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Утверждено
постановлением Правления

Национального банка
Кыргызской Республики

№ 20\1 от 26 июня 2013 года

Положение
«О порядке размещения, повторного предложения, доразмещения, 

обратного выкупа и проведения расчетов с государственными 
ценными бумагами Правительства Кыргызской Республики через 

Национальный банк Кыргызской Республики»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Кыргыз-

ской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики», 
Положением «О выпуске, размещении, обращении и погашении госу-
дарственных ценных бумаг Кыргызской Республики», утвержденным 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 октября 
2008 года № 556, учитывает позицию эмитента государственных цен-
ных бумаг – Министерства финансов Кыргызской Республики (письма 
Министерства финансов Кыргызской Республики от 22 марта 2013 года 
№10-1-2/2733 и от 2 мая 2013 года №10-1-2/4295) и определяет по-
рядок осуществления Национальным банком Кыргызской Республики 
(далее – Национальный банк) операций по размещению, повторному 
предложению, доразмещению, обратному выкупу и проведению расче-
тов с государственными ценными бумагами Правительства Кыргызской 
Республики (далее – ГЦБ), выпускаемыми Министерством финансов 
Кыргызской Республики (далее – Министерство финансов, Эмитент) на 
территории Кыргызской Республики.

2. Национальный банк осуществляет операции по размещению, повтор-
ному предложению, дополнительному (внеаукционному) размещению, 
обратному выкупу, проведению расчетов по ГЦБ и депозитарному уче-
ту ГЦБ на основании договора, заключаемого с Министерством фи-
нансов, в соответствии с Положением «О выпуске, размещении, об-
ращении и погашении государственных ценных бумаг Кыргызской Ре-
спублики», утвержденным постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 2 октября 2008 года № 556, и настоящим Положением.

3. Государственные ценные бумаги Правительства Кыргызской Республи-
ки представлены государственными казначейскими векселями (далее – 
ГКВ) и государственными казначейскими облигациями (далее – ГКО).
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4. Размещение и повторное предложение ГЦБ осуществляется Нацио-
нальным банком на аукционной основе посредством автоматизирован-
ной торговой системы Национального банка (далее – АТС). Аукцион 
проводится методом, при котором заявки удовлетворяются по указан-
ным в них ценам.

5. В случае невозможности использования АТС аукцион проводится при 
помощи любых иных средств, позволяющих провести аукцион.

6. Национальный банк не несет обязательств по государственным цен-
ным бумагам Правительства Кыргызской Республики.

7. Дополнительное (внеаукционное) размещение ГЦБ (далее – дораз-
мещение) - размещение ГЦБ сверх объявленного выпуска ГЦБ, осу-
ществляемое Эмитентом через Национальный банк на неконкурент-
ной основе. Доразмещение проводится по средневзвешенной цене, 
сложившейся на последнем состоявшемся аукционе по размещению 
ГЦБ соответствующей срочности, и по фиксированной купонной ставке 
в рамках объявленного Эмитентом объема доразмещения.

8. Обратный выкуп ГЦБ осуществляется Эмитентом через Националь-
ный банк и проводится по цене, установленной Эмитентом, в рамках 
объявленного Эмитентом объема обратного выкупа ГЦБ.

9. Присвоение регистрационного номера ГЦБ осуществляется в соответ-
ствии с Положением «О порядке присвоения регистрационного номера 
государственным и муниципальным ценным бумагам и ведения реестра 
государственных и муниципальных ценных бумаг в Кыргызской Респу-
блике», утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Ре-
спублики и Национального банка от 13 сентября 2010 года № 201.

10. Условия и правила, установленные Положением «О работе Автома-
тизированной торговой системы Национального банка Кыргызской Ре-
спублики», утвержденным постановлением Национального банка от 28 
марта 2013 года № 10/18 (далее – Положение о работе АТС), распро-
страняются на настоящее Положение.

11. Право участия на аукционах по первичному размещению, доразмеще-
нию, повторному предложению и обратному выкупу ГЦБ имеют пря-
мые участники, подключенные к АТС. Непрямые участники принимают 
участие на аукционах, подавая заявки через коммерческие банки (далее 
– банки), являющиеся прямыми участниками, и/или приобретают ГЦБ на вто-
ричном рынке.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ
Для целей настоящего Положения, кроме указанных ниже, применя-

ются определения и термины, установленные в Положении о работе АТС.
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12. Аукцион – форма торгов ГЦБ, при проведении которых удовлетворение 
заявок производится на конкурентной основе.

13. Дополнительное (внеаукционное) размещение ГЦБ – неконкурентная 
продажа ГЦБ.

14. Конкурентная продажа – продажа с указанием цены и количества ГЦБ, 
приобретаемых по указанной (заявленной) цене.

15. Неконкурентная продажа – продажа ГЦБ по средневзвешенной цене, 
сложившейся на аукционе.

16. Непрямой участник – физическое, юридическое лицо, не являющееся 
прямым участником аукциона, подающее заявки на покупку ГЦБ через 
банк, являющийся прямым участником.

17. Обратный выкуп – операция по покупке Эмитентом ГЦБ, находящихся 
в обращении.

18. Параметры выпуска – информация о выпуске ГЦБ: номер, дата, объем 
выпуска, дата погашения и другая информация, характеризирующая 
ГЦБ.

19. Погашение ГЦБ – зачисление номинальной стоимости на счета держа-
телей ГЦБ погашаемого выпуска.

20. Повторное предложение ГЦБ – аукционное предложение неразмещен-
ной части объявленного и частично размещенного ранее выпуска ГЦБ.

21. Прямой участник – банк, а также институциональные инвесторы - Со-
циальный фонд Кыргызской Республики и Агентство по защите депози-
тов Кыргызской Республики, заключившие с Национальным банком со-
ответствующий договор о деятельности на рынке ГЦБ, размещаемых 
через Национальный банк.

22. Цена отсечения – цена, на которой заканчивается удовлетворение за-
явок.

23. Эмитент – Министерство финансов, выступающее от имени Прави-
тельства Кыргызской Республики.

24. Государственные казначейские векселя – краткосрочные, беспроцент-
ные (дисконтные) государственные ценные бумаги (срок обращения от 
1 до 12 месяцев, кратный 7, например: начиная с 28 дней по 1-месяч-
ным и по 364 дня по 12-месячным). Номинальная стоимость одного 
ГКВ равна 100 сом.

25. Государственные казначейские облигации – долгосрочные (свыше 1 
года) государственные ценные бумаги с процентным доходом (купо-
ном). Номинальная стоимость одной ГКО и параметры каждого выпу-
ска определяются Эмитентом в момент выпуска ГКО.



109

Нормативные акты Национального банка Кыргызской Республики № 6, 2013

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТАТУСА ПРЯМОГО 
УЧАСТНИКА НА РЫНКЕ ГЦБ

26. Банк, желающий работать в качестве прямого участника на рынке 
ГЦБ, должен соответствовать, как минимум, следующим критериям:

• иметь в наличии документы, определяющие политику управления 
рисками при работе с ГЦБ, порядок ведения депозитарного учета 
ГЦБ, систему внутреннего контроля при работе с ГЦБ;

• соблюдать все экономические нормативы Национального банка в 
течение предыдущих шести месяцев до даты подачи заявления о 
предоставлении статуса прямого участника;

• иметь безубыточную деятельность по итогам предшествующего 
дате подачи заявления о предоставлении статуса прямого участни-
ка финансового года, а также положительные финансовые резуль-
таты деятельности в текущем году;

• иметь подключение к АТС;
• иметь заключенный с Национальным банком договор о деятель-

ности на рынке ГЦБ, размещаемых через Национальный банк 
(Приложение 1 к настоящему Положению).

27. В качестве прямого участника банк принимает на себя следующие обя-
занности:
• на безвозмездной основе принимать конкурентные и неконкурент-

ные заявки физических лиц-резидентов на аукционы ГЦБ во всех 
своих филиалах и отделениях;

• вести на безвозмездной основе депозитарный учет и обслуживание 
операций по ГЦБ, приобретенным от имени и по поручению своих 
клиентов – физических лиц-резидентов;

• публиковать на своем веб-сайте, а также на информационных стен-
дах своих филиалов информацию о средневзвешенных ценах и до-
ходности, сложившихся на последних аукционах по ГЦБ, и инфор-
мацию о предстоящих аукционах по ГЦБ;

• своевременно предоставлять отчеты в установленном Националь-
ным банком формате, а также иную, связанную с деятельностью в 
качестве прямого участника, информацию по запросам Националь-
ного банка и/или Министерства финансов.

28. Национальный банк вправе осуществлять проверки на местах и иные 
проверки на предмет исполнения банками, являющимися прямыми 
участниками, своих обязанностей, указанных в пункте 27.

29. В случае неисполнения или ненадлежащего выполнения банками, 
являющимися прямыми участниками, своих обязанностей, указанных 
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в пункте 27, Национальный банк вправе ограничить доступ прямого 
участника на аукционы ГЦБ сроком до шести месяцев.

30. Банкам, находящимся в специальных режимах (временное руковод-
ство, консервация) может быть предоставлен статус прямого участ-
ника при наличии постановления Правления Национального банка о 
разрешении проводить операции с ГЦБ.

31. Институциональным инвесторам - Социальному фонду Кыргызской 
Республики и Агентству по защите депозитов Кыргызской Республи-
ки, заключившим с Национальным банком договор о деятельности на 
рынке ГЦБ, размещаемых через Национальный банк, при наличии под-
ключения к АТС, предоставляется статус прямого участника.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
И ПОВТОРНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГЦБ

32. Национальный банк проводит аукцион на основании полученных от 
Эмитента поручения и глобального сертификата на проведение аукци-
она по размещению ГЦБ установленных форм. Структура и форма до-
кументов на выпуск и размещение ГЦБ согласуются с Национальным 
банком и утверждаются приказом Эмитента. Документы, необходимые 
для проведения аукциона ГЦБ, передаются Эмитентом в Националь-
ный банк не позднее, чем за два рабочих дня до даты проведения аук-
циона. Параметры выпуска ГЦБ публикуются Эмитентом на веб-сайте 
Эмитента и в средствах массовой информации. Национальный банк 
публикует параметры выпуска ГЦБ на веб-сайте Национального банка 
и в АТС. 

33. Заявки на участие в аукционе по размещению ГЦБ подаются, редак-
тируются и/или отзываются прямыми участниками в АТС в день про-
ведения аукциона с 9:00 ч. до 13:00 ч. После 13:00 ч. дня проведения 
аукциона все поданные заявки прямых участников являются безотзыв-
ными.

34. Заявки банков могут содержать в себе как заявки от своего имени (соб-
ственные заявки), так и агрегированные заявки от имени своих клиен-
тов – непрямых участников (клиентские заявки). Заявки других участ-
ников должны состоять только из собственных заявок.

35. Прямые участники не могут подавать собственную заявку с неконку-
рентным предложением.

36. Собственная заявка прямого участника с конкурентными предложени-
ями должна соответствовать следующим требованиям:
• количество заявок - не более 5,
• количество ценных бумаг по каждой заявке - кратно 100,
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• минимальное количество ценных бумаг в одной заявке - не менее 
1000 штук.

37. Общее количество ценных бумаг в собственных заявках прямого участ-
ника, включая конкурентную и неконкурентную части, не должно пре-
вышать количества размещаемых ценных бумаг, т.е. суммарный объем 
собственных заявок по номиналу не должен превышать объявленного 
объема выпуска.

38. Клиентская заявка с конкурентными предложениями должна соответ-
ствовать следующим требованиям:
• количество ценных бумаг по каждому лоту - кратно 10,
• минимальное количество ценных бумаг в одном лоте - не менее 

100 штук.
39. Ограничение на минимальный объем заявки с неконкурентным пред-

ложением, поданной от одного клиента, не устанавливается.
40. Максимальный объем заявок, поданных от одного клиента, включая 

конкурентную и неконкурентную части, не должен превышать объяв-
ленный объем выпуска.

41. Заявки, поданные с нарушением установленного порядка оформле-
ния, признаются недействительными и к аукциону не допускаются.

42. Национальный банк обеспечивает конфиденциальность сведений, 
указанных в заявках участника аукциона, за исключением случаев 
раскрытия информации в порядке, установленном законодательством 
Кыргызской Республики.

43. Заявки с неконкурентными предложениями удовлетворяются в первую 
очередь. Максимальный предел удовлетворения составляет 30% от 
объема выпуска по номинальной стоимости. В случае если суммарный 
объем заявок с неконкурентными предложениями превышает 30% от 
объема выпуска ГЦБ по номинальной стоимости, то их удовлетворение 
осуществляется на пропорциональной основе.

44. Объем выпуска, оставшийся после удовлетворения заявок с неконку-
рентными предложениями, распределяется между заявками с конку-
рентными предложениями. Лоты заявок ранжируются по ценам покуп-
ки в порядке их убывания и удовлетворяются, начиная с лота с макси-
мальной ценой, далее - по нисходящей до достижения цены отсече-
ния. В случае, если по цене отсечения подана более чем одна заявка, 
то распределение ценных бумаг между этими заявками производится 
на пропорциональной основе.

45. Если по цене отсечения поданы как собственная заявка банка, так и 
заявки его клиентов, то распределение ценных бумаг осуществляется 
между этими заявками на пропорциональной основе.
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46. Неконкурентная заявка удовлетворяется по средневзвешенной цене.
47. Предварительная обработка допущенных к аукциону заявок осущест-

вляется в АТС в день проведения аукциона с 13:00 ч. до 14:00 ч.
48. Предварительные результаты аукциона передаются Эмитенту в день 

проведения аукциона не позднее 14:30 ч. посредством АТС для при-
нятия Эмитентом решения.

49. Эмитент может принять одно из следующих решений: утвердить ре-
зультаты аукциона или признать аукцион несостоявшимся.

50. Эмитент утверждает результаты аукциона в следующих пределах:
• максимальное удовлетворение заявок ограничивается 25% превы-

шением объема выпуска;
• минимальное удовлетворение заявок ограничивается 25% объема 

выпуска ГЦБ (за исключением случаев, определенных пунктом 48 
настоящего Положения).

51. Эмитент имеет право признать аукцион несостоявшимся в следующих 
случаях:
• при участии в аукционе менее трех участников;
• если средневзвешенная доходность принятых заявок превышает 

на 15% средневзвешенную доходность, сложившуюся на послед-
нем аукционе.

52. Эмитент утверждает результаты аукциона до 15.30 ч. дня проведения 
аукциона.

53. После утверждения Эмитентом результатов аукциона, в АТС проводит-
ся окончательная обработка заявок и публикуются сводные результаты 
аукциона.

54. В случае утверждения Эмитентом результатов аукциона, прямым 
участникам сообщаются сводные результаты аукциона: объемы спро-
са и размещения, средневзвешенные цены, максимальная цена заявок 
и цена отсечения, количество участников аукциона; отдельно каждому 
прямому участнику сообщается количество и стоимость ГЦБ, куплен-
ных им и его клиентами по результатам участия в аукционе.

55. Сводные результаты аукциона публикуются в периодических изданиях 
и на веб-сайте Национального банка.

56. Параметры повторного предложения ГЦБ публикуются Эмитентом на 
веб-сайте Эмитента и в средствах массовой информации. Националь-
ный банк публикует параметры повторного предложения ГЦБ на веб-
сайте Национального банка и в АТС.



113

Нормативные акты Национального банка Кыргызской Республики № 6, 2013

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ ГЦБ
57. Информация о параметрах доразмещения ГЦБ публикуется Эмитен-

том на веб-сайте Эмитента, а также публикуется Национальным бан-
ком на веб-сайте Национального банка и в АТС.Право участия в до-
размещении ГЦБ имеют прямые участники, подключенные к АТС. Не-
прямые участники принимают участие в доразмещении ГЦБ, подавая 
заявки через банки. 

58. Порядок и условия предоставления заявок на участие в доразмещении 
ГЦБ аналогичен порядку предоставления заявок на аукцион по первич-
ному размещению выпусков ГЦБ.

59. Заявка банка может содержать в себе как заявку от своего имени (соб-
ственную заявку), так и агрегированную заявку от имени своих клиен-
тов – непрямых участников (клиентскую заявку). Заявка прямого участ-
ника, не являющегося банком, должна состоять только из собственной 
заявки.

60. Собственная заявка прямого участника и/или клиентская заявка на до-
размещение ГЦБ должна соответствовать следующим требованиям:
• количество заявок - не более 1,
• количество ценных бумаг по лоту - кратно 10,
• минимальное количество ценных бумаг по лоту - не менее 100 штук.

61. Количество ценных бумаг в собственной заявке прямого участника не 
должно превышать объявленный объем доразмещения.

62. Максимальный объем заявки, поданный от одного клиента, не должен 
превышать объявленный объем доразмещения.

63. Заявки, поданные с нарушением порядка оформления, признаются не-
действительными и к аукциону не допускаются.

64. Национальный банк обеспечивает конфиденциальность сведений, 
указанных в заявке участника доразмещения, за исключением случаев 
раскрытия информации в порядке, установленном законодательством 
Кыргызской Республики.

65. Заявки участников доразмещения исполняются по количеству ценных 
бумаг, указанных в них. Стоимость заявки исчисляется путем умноже-
ния количества ценных бумаг, указанных в заявке, на средневзвешен-
ную цену, сложившуюся на последнем состоявшемся аукционе по раз-
мещению ГЦБ соответствующей срочности. В случае, если суммарный 
объем заявок превышает объем доразмещения ГЦБ по номинальной 
стоимости, то распределение ГЦБ между этими заявками осуществля-
ется на пропорциональной основе.
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66. Обработка допущенных к доразмещению заявок в АТС осуществляет-
ся в день проведения доразмещения с 13:00 ч. до 14:00 ч. Не позд-
нее 14:30 ч. дня проведения доразмещения результаты доразмещения 
передаются Эмитенту посредством АТС.

67. Прямым участникам сообщаются сводные результаты аукциона: объ-
емы спроса и размещения, количество участников доразмещения; 
отдельно каждому прямому участнику сообщается количество и сто-
имость ГЦБ, купленных им и его клиентами по результатам участия в 
доразмещении.

68. Сводные результаты доразмещения публикуются в АТС, периодиче-
ских изданиях и на веб-сайте Национального банка.

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОБРАТНОГО ВЫКУПА ГЦБ
69. Информация об условиях (цена, объем и регистрационный номер по-

купаемых ГЦБ) и дата проведения обратного выкупа ГЦБ, по которым 
предлагается обратный выкуп, публикуется Эмитентом на веб-сайте 
Эмитента, а также публикуется Национальным банком на веб-сайте 
Национального банка и в АТС.Обратный выкуп ГЦБ осуществляется 
среди прямых участников, подключенных к АТС, непрямые участники 
принимают участие, подавая заявки через банки. 

70. Заявки на участие в обратном выкупе ГЦБ подаются, редактируются 
и/или отзываются прямыми участниками в АТС в день проведения об-
ратного выкупа с 9:00 ч. до 13:00 ч. После 13:00 ч. дня проведения 
обратного выкупа все поданные заявки прямых участников являются 
безотзывными.

71. Заявка банка может содержать в себе как заявку от своего имени (соб-
ственную заявку), так и агрегированную заявку от имени своих клиен-
тов – непрямых участников (клиентскую заявку). Заявка других прямых 
участников должна состоять только из собственной заявки.

72. Минимальное количество ценных бумаг в собственной заявке прямого 
участника обратного выкупа должно соответствовать требованию: ко-
личество ценных бумаг должно быть не менее 100 штук и кратным 10.

73. Количество ценных бумаг в заявке прямого участника не должно пре-
вышать количества обратно выкупаемых ценных бумаг, т.е. объем соб-
ственной заявки по номиналу не должен превышать объявленный объ-
ем обратного выкупа.

74. Минимальное количество ценных бумаг, поданное от одного клиента 
должно соответствовать требованию – быть не менее 10 штук и крат-
ным 10.

75. Количество ценных бумаг, поданное от одного клиента не должно пре-
вышать объявленный объем обратного выкупа.
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76. Заявки, заполненные с нарушением порядка оформления, признаются 
недействительными и к обратному выкупу не допускаются.

77. Национальный банк обеспечивает конфиденциальность сведений, ука-
занных в заявке участника обратного выкупа, за исключением случаев 
раскрытия информации в порядке, установленном законодательством 
Кыргызской Республики.

78. Заявки участников обратного выкупа исполняются по количеству цен-
ных бумаг, указанных в них. Стоимость заявки исчисляется путем ум-
ножения количества ценных бумаг, указанных в заявке, на цену, уста-
новленную Эмитентом. В случае если суммарный объем заявок с пред-
ложениями на обратный выкуп превышает установленный Эмитентом 
объем обратного выкупа по номинальной стоимости, то их удовлетво-
рение осуществляется на пропорциональной основе.

79. Обработка допущенных к обратному выкупу заявок в АТС осуществля-
ется в день проведения обратного выкупа с 13:00 ч. до 14:00 ч. Не 
позднее 14:30 ч. дня проведения обратного выкупа результаты обрат-
ного выкупа передаются Эмитенту посредством АТС.

80. Окончательные результаты публикуются в АТС не позднее 15:00 ч. дня 
проведения обратного выкупа.

81. Сводные результаты обратного выкупа публикуются в периодических 
изданиях и на веб-сайте Национального банка.

7. РАСЧЕТЫ
82. Расчеты по результатам аукциона по размещению и доразмещению 

осуществляются в дату выпуска ГЦБ, повторного предложения и об-
ратного выкупа осуществляются на следующий рабочий день. Выплата 
купонных платежей и погашение ГКО осуществляется согласно усло-
виям выпуска ГКО.

83. Прямые участники в день выпуска ГЦБ обеспечивают достаточный 
объем денежных  средств в национальной валюте Кыргызской Респу-
блики на своем корреспондентском счете в Национальном банке Кыр-
гызской Республики для оплаты купленного количества ГЦБ согласно 
удовлетворенным заявкам на участие в аукционе по размещению и/
или доразмещению.

84. После проведения аукциона по повторному предложению прямые 
участники на следующий рабочий день обеспечивают достаточный 
объем денежных средств на своем корреспондентском счете в Нацио-
нальном банке для оплаты купленного количества ГЦБ, согласно удов-
летворенным заявкам на участие в этом аукционе.
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85. Эмитент на следующий рабочий день после проведения обратного 
выкупа обеспечивает достаточный объем денежных средств в нацио-
нальной валюте Кыргызской Республики на текущем счете Централь-
ного казначейства Министерства финансов в Национальном банке для 
оплаты купленного количества ГЦБ согласно результатам проведенно-
го обратного выкупа.

86. Не допускается частичная оплата купленных ГЦБ. В случае если 
прямой участник аукциона не имеет достаточного объема денежных 
средств в национальной валюте Кыргызской Республики на своем кор-
респондентском счете в Национальном банке для оплаты купленных 
ГЦБ в полном объеме, то его заявка аннулируется. В этом случае пря-
мой участник аукциона обязан выплатить Эмитенту неустойку в раз-
мере одного процента от номинальной стоимости купленных ГЦБ, но 
не более одного процента оплаченного уставного капитала прямого 
участника аукциона. До выплаты неустойки прямой участник аукциона 
не допускается на последующие аукционы.

87. Национальный банк на основании поручения Эмитента осуществля-
ет выплату купонных платежей по ГЦБ и/или погашение ГЦБ на дату, 
определенную Эмитентом в соответствии с условиями выпуска ГЦБ.

88. Эмитент обеспечивает достаточный объем денежных средств на вы-
плату купонных платежей по ГЦБ и/или погашение ГЦБ на дату, опре-
деленную Эмитентом в соответствии с условиями выпуска ГЦБ.

89. Порядок проведения расчетов по ГЦБ устанавливается в соответствии 
с настоящим Положением и Положением о работе АТС.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
90. Методы управления рисками по операциям с ГЦБ определяются вну-

тренними нормативными документами участников аукциона.
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Приложение 1
к Положению «О порядке размещения, повторного предложения,

доразмещения, обратного выкупа и проведения расчетов
с государственными ценными бумагами Правительства КР

через Национальный банк Кыргызской Республики»,
утвержденному постановлением Правления Национального банка

№ 20\1 от 26 июня 2013 года

Договор №__________________________
о деятельности банка ________________________
на рынке государственных ценных бумаг Правительства 
Кыргызской Республики, размещаемых через Национальный банк.

г. Бишкек        «____» ___________ 200_г.

Национальный банк Кыргызской Республики, именуемый в даль-
нейшем «Национальный банк», в лице Заместителя Председателя 
___________________, действующего на основании Закона Кыргызской 
Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» и прика-
за №______ от _________200__г., с одной стороны, и _______________, 
именуемый в дальнейшем «Банк», в лице Председателя Правления 
_____________________, действующего на основании Устава, с другой сто-
роны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», руководству-
ясь Положением Национального банка «О порядке размещения, повтор-
ного предложения, доразмещения, обратного выкупа и проведения рас-
четов с государственными ценными бумагами Правительства Кыргызской 
Республики через Национальный банк Кыргызской Республики», утверж-
денным постановлением Правления Национального банка № _____ 
от ____________ 2013 г., (далее – Положение), заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является осуществление Банком 

деятельности в качестве прямого участника на рынке государствен-
ных ценных бумаг Правительства Кыргызской Республики, размеща-
емых через Национальный банк (далее – ГЦБ) в соответствии с По-
ложением.



118

Нормативные акты Национального банка Кыргызской Республики № 6, 2013

2. Требования, предъявляемые к Банку
2.1. Банк, желающий работать в качестве прямого участника, должен соот-

ветствовать, как минимум, следующим критериям:
2.1.1. Иметь в наличии документы, в которых определены политика управ-

ления рисками при работе с ГЦБ, порядок ведения депозитарного 
учета ГЦБ, система внутреннего контроля при работе с ГЦБ.

2.1.2. Соблюдать все экономические нормативы Национального банка в 
течение последних шести месяцев до даты подписания настоящего 
Договора.

2.1.3. Иметь безубыточную деятельность по итогам финансового года, 
предшествующего дате подписания настоящего Договора, а также 
положительные финансовые результаты деятельности в текущем 
году.

2.1.4. Иметь подключение к АТС.
2.2. Подписывая настоящий договор, Банк подтверждает свое соответ-

ствие критериям, указанным в пункте 2.1. настоящего Договора.

3. Права Банка
   Банк имеет право:

3.1. Принимать через АТС прямое участие на аукционах по размещению, 
доразмещению, повторному предложению и обратному выкупу ГЦБ 
от своего имени и по поручению клиентов.

3.2. Осуществлять депозитарную деятельность по ГЦБ, приобретенным 
им от имени и по поручению своих клиентов.

3.3. Получать информацию о параметрах предстоящих и результатах про-
веденных аукционов по размещению, доразмещению, повторному 
предложению и обратному выкупу ГЦБ.

4.Обязанности Банка
   Банк обязан:

4.1. Осуществлять деятельность на рынке ГЦБ в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Национального банка и законодатель-
ством Кыргызской Республики.

4.2. На безвозмездной основе принимать конкурентные и неконкурентные 
заявки физических лиц-резидентов на аукционы ГЦБ во всех своих 
филиалах и отделениях.

4.3. Вести на безвозмездной основе депозитарный учет и обслуживание 
операций по ГЦБ, приобретенным от имени и по поручению своих 
клиентов – физических лиц-резидентов.
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4.4. Публиковать на своем веб-сайте, а также на информационных стен-
дах своих филиалов информацию о средневзвешенных ценах и до-
ходностях, сложившихся на последних аукционах по ГЦБ, и информа-
цию о предстоящих аукционах по ГЦБ.

4.5. Обеспечить на корреспондентском счете достаточный объем денеж-
ных средств для оплаты в день эмиссии выигранной заявки на аук-
ционе ГЦБ и/или при дополнительном (внеаукционном) размещении 
ГЦБ. В случае недостаточности средств на корреспондентском счете 
Банка заявка аннулируется и Банк обязуется оплатить штраф в раз-
мере одного процента от номинальной стоимости ГЦБ указанных в 
выигранной заявке, но не более одного процента уставного капита-
ла Банка. До выплаты штрафа Банк не допускается на последующие 
аукционы ГЦБ и дополнительные (внеаукционные) размещения ГЦБ.

4.6. Осуществлять депозитарную деятельность по ГЦБ согласно прави-
лам, установленным Национальным банком, в рамках двухуровневой 
системы учета (Национальный банк - Головной депозитарий; Банк - 
Субдепозитарий):
• производить зачисление ГЦБ на счета своих депонентов при их 

первичном размещении (по итогам аукциона ГЦБ или дополни-
тельного (внеаукционного) размещения ГЦБ);

• осуществлять закрытие счетов соответствующих выпусков ГЦБ 
при наступлении сроков их погашения;

• обеспечивать хранение и учет прав на ГЦБ, принадлежащих депо-
нентам;

• осуществляют обособленный учет ГЦБ каждого депонента;
• обеспечивать надлежащий учет документов, являющихся основа-

нием для совершения записей по депо-счетам;
• подтверждать право собственности клиентов Банка на ГЦБ, учи-

тываемые в Субдепозитарии Банка.
4.7. Предоставлять своим клиентам достоверную информацию о рынке 

ГЦБ, в том числе информацию о складывающихся на рынке ГЦБ це-
нах, процентных ставках, тенденциях и иную необходимую информа-
цию.

4.8. Обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к ГЦБ сво-
их клиентов, за исключением случаев раскрытия информации соглас-
но действующему законодательству Кыргызской Республики.

4.9. Своевременно предоставлять отчеты в установленном Националь-
ным банком формате, а также иную, связанную с деятельностью 
Банка в качестве прямого участника, информацию по запросам На-
ционального банка и/или Министерства финансов Кыргызской Респу-
блики.
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4.10. В течение двух рабочих дней после подписания настоящего Догово-
ра предоставить в Национальный банк доверенность и список лиц, 
уполномоченных подписывать заявки на аукционы ГЦБ и/или допол-
нительные (внеаукционные) размещения ГЦБ. В случае, если ука-
занные в настоящем пункте полномочия передаются иному лицу, в 
течение двух рабочих дней с момента передачи таких полномочий 
предоставить в Национальный банк новый список и доверенность.

4.11. Осуществлять гражданско-правовые сделки с ГЦБ в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики, в том числе Положени-
ем «О порядке размещения, повторного предложения, доразмеще-
ния, обратного выкупа и проведения расчетов с государственными 
ценными бумагами Правительства Кыргызской Республики через На-
циональный банк Кыргызской Республики», утвержденным постанов-
лением Правления Национального банка от ___________ № ____ и 
Положением «О работе Автоматизированной торговой системы На-
ционального банка Кыргызской Республики», утвержденным поста-
новлением Национального банка от 28 марта 2013 года № 10/18.

5. Права Национального банка.

Национальный банк имеет право:
5.1. Осуществлять надзор за деятельностью Банка на рынке ГЦБ, в том 

числе посредством проведения проверок на местах.
5.2. Выступать в качестве Головного депозитария ГЦБ.
5.3. Перечислять средства с текущего (корреспондентского) счета Банка 

на текущий счет Центрального Казначейства в Национальном бан-
ке на основании удовлетворенной (в полном или частичном объеме) 
заявки на аукционе ГЦБ и/или при дополнительном (внеаукционном) 
размещении ГЦБ.

5.4. Требовать своевременного предоставления установленных форм от-
четности, а также иной, связанной с деятельностью Банка, информа-
ции, необходимой Национальному банку и/или Министерству финан-
сов Кыргызской Республики.

5.5. Применять к Банку меры, установленные законодательством Кыргыз-
ской Республики.

6. Обязанности Национального банка.
Национальный банк обязан:

6.1. Обеспечить точный и полный учет находящихся в обращении ГЦБ.
6.2. Объявлять и размещать на сайте Национального банка параметры 

аукционов ГЦБ и дополнительных (внеаукционных) размещений ГЦБ.
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6.3. После проведения аукционов ГЦБ и/или дополнительных (внеаукци-
онных) размещений ГЦБ предоставлять Банку информацию о резуль-
татах аукционов ГЦБ или дополнительных (внеаукционных) размеще-
ниях ГЦБ, согласно установленному порядку.

6.4. В даты погашения ГЦБ перечислять на корреспондентский счет Банка 
в Национальном банке номинальную стоимость погашаемых Мини-
стерством финансов Кыргызской Республики эмиссий ГЦБ, учитыва-
емых на депо-счете Банка.

6.5. В даты погашения Министерством финансов Кыргызской Республики 
купонных платежей по ГЦБ перечислять на корреспондентский счет 
Банка в Национальном банке сумму выплат по купону, соответствую-
щую количеству ГЦБ, учитываемых на депо-счете Банка.

6.6. Обеспечить конфиденциальность сведений по операциям Банка с 
ГЦБ, за исключением случаев раскрытия информации согласно дей-
ствующему законодательству Кыргызской Республики.

7. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
7.1. За неправильное списание средств со счета Банка, а также несвоев-

ременное или неправильное зачисление Национальным банком сум-
мы, Национальный банк уплачивает в пользу Банка пеню в размере 
0,1 % от недозачисленной (или излишне списанной) суммы за каждый 
день просрочки.

7.2. Банк обязан уведомить и вернуть Национальному банку ошибочно 
зачисленные суммы. В случае невозврата ошибочно зачисленных 
сумм, Банк уплачивает Национальному банку пеню за каждый день 
просрочки в размере 0,1% от ошибочно зачисленной суммы.

7.3. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики.

7.4. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, 
подлежат урегулированию путем переговоров Сторон, в целях выра-
ботки взаимоприемлемого решения.

7.5. Неурегулированные споры разрешаются в порядке, установленном 
законодательством Кыргызской Республики.

7.6. Национальный банк не несет ответственности за невыполнение обя-
занностей, если это стало следствием невыполнения обязанностей 
Министерством финансов Кыргызской Республики по эмитируемым 
им ГЦБ.
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8. Срок действия и порядок расторжения Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и дей-

ствует в течение одного календарного года.
8.2. Если ни одна из Сторон не позднее, чем за 30 календарных дней до 

окончания срока действия настоящего Договора письменно не заявит 
о его прекращении, действие настоящего Договора автоматически 
продлевается на каждый последующий календарный год.

8.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе как На-
ционального банка, так и Банка.

8.4. Национальный банк имеет право расторгнуть настоящий Договор в 
одностороннем порядке и без предварительного уведомления в сле-
дующих случаях:
− при неисполнении или ненадлежащем исполнении Банком обязан-

ностей по настоящему Договору;
− если в отношении Банка начата процедура ликвидации;
− если у Банка приостановлена или отозвана банковская лицензия.

9. Прочие условия
9.1. Банк предоставляет Национальному банку право производить без-

акцептное списание денежных средств с корреспондентского счета 
Банка в Национальном банке по результатам участия Банка на аукци-
онах ГЦБ и/или дополнительных (внеаукционных) размещениях ГЦБ.

9.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены или дополнены 
по обоюдному согласию Сторон.

9.3. В случае внесения изменений и дополнений в Положение или при-
нятия новой редакции Положения, условия настоящего Договора 
подлежат пересмотру в целях приведения Договора в соответствие с 
новыми нормами Положения.

9.4. В настоящий Договор могут вноситься изменения и дополнения, 
оформляемые дополнительным договором в письменной форме, ко-
торый подписывается обеими Сторонами и является неотъемлемой 
частью настоящего Договора.

9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному эк-
земпляру для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую 
юридическую силу.
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Реквизиты Сторон:

Национальный банк 
Кыргызской Республики: Банк:

г. Бишкек, ул. Уметалиева 101

Заместитель Председателя
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Постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики № 20\7 от 26 июля 2013г.

О внесении изменений и дополнений в Положение 
«О Периодическом регулятивном банковском отчете», 

утвержденное постановлением Правления Национального банка
Кыргызской Республики N 26/5 от 25 августа 2005 года, 

зарегистрированное в Министерстве юстиции Кыргызской 
Республики 16.09.2005 г., регистрационный номер 132-05

В соответствии со статьями 7 и 43 Закона Кыргызской Республики «О 
Национальном банке Кыргызской Республики», Правление Национально-
го банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Положение «О Пе-
риодическом регулятивном банковском отчете», утвержденное поста-
новлением Правления Национального банка Кыргызской Республики 
№26/5 от 25.08.2005 г., зарегистрированное в Министерстве юстиции 
Кыргызской Республики 16.09.2005 г., регистрационный номер 132-05.

2. Юридическому управлению:
• опубликовать настоящее постановление на официальном сайте На-

ционального банка Кыргызской Республики;
• после официального опубликования направить настоящее поста-

новление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для 
внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов 
Кыргызской Республики. 

3. Управлению методологии надзора и лицензирования довести настоя-
щее постановление до сведения коммерческих банков, Государствен-
ного банка развития Кыргызской Республики и специализированного 
финансово-кредитного учреждения ОАО «Финансовая компания кре-
дитных союзов».

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 дней после 
официального опубликования.

5. Коммерческим банкам, Государственному банку развития Кыргызской 
Республики и специализированному финансово-кредитному учрежде-
нию ОАО «Финансовая компания кредитных союзов» предоставлять в 
Национальный банк Кыргызской Республики 37 Раздел «Периодиче-
ского регулятивного банковского отчета» в соответствии с настоящим 
постановлением с 1 декабря 2013 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики 
Чокоева З.Л.

Председатель             Асанкожоева З.М.
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Приложение к постановлению 
Правления Национального банка

Кыргызской Республики
от «26» июня 2013 года № 20\7

Изменения и дополнения 
в Положение «О Периодическом регулятивном банковском отчете», 

утвержденное постановлением Правления Национального банка Кыргыз-
ской Республики №26/5 от 25.08.2005 г., зарегистрированное в Министер-
стве юстиции Кыргызской Республики 16.09.2005 г., регистрационный но-
мер 132-05.

Внести в Положение «О Периодическом регулятивном банковском от-
чете», утвержденное постановлением Правления Национального банка 
Кыргызской Республики №26/5 от 25.08.2005 г., зарегистрированное в Ми-
нистерстве юстиции Кыргызской Республики 16.09.2005 г., регистрацион-
ный номер 132-05, следующие изменения и дополнения:

1. в пункте 3.3. цифру «36» заменить цифрой «37»;

2. в первом и втором предложении пункта 4.4. цифру «36» заменить циф-
рой «37»;

3. Приложение 2 «Периодический регулятивный банковский отчет» до-
полнить разделом 37 следующего содержания:

Раздел 37
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Постановление Правления Национального Банка
Кыргызской Республики № 20\13 от 26.06.13г.

Об утверждении Положения «О порядке проведения
Национальным банком Кыргызской Республики кредитных 

аукционов для целей
рефинансирования и поддержания ликвидности»

В соответствии со статьями 7 и 43 Закона Кыргызской Республики «О 
Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального 
банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Положение «О порядке проведения Национальным банком 
Кыргызской Республики кредитных аукционов для целей рефинансиро-
вания и поддержания ликвидности» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правления Национального 
банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О поряд-
ке проведения Национальным банком Кыргызской Республики кредит-
ных аукционов для целей рефинансирования и поддержания ликвид-
ности» от 24 апреля 2013 года № 13/18.

3. Юридическому управлению опубликовать данное постановление на 
официальном сайте Национального банка Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 дней после 
официального опубликования.

5. После официального опубликования Юридическому управлению на-
править настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргыз-
ской Республики для включения в Государственный реестр норматив-
ных правовых актов Кыргызской Республики.

6. Управлению денежно-кредитных операций довести настоящее поста-
новление до сведения коммерческих банков.

7. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на за-
местителя Председателя Национального банка Кыргызской Республи-
ки Абдыбалы тегин С.

Председатель              Асанкожоева З.М.
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Утверждено   
постановлением Правления НБКР   

№ 20\13 от 26 июня 2013 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения

Национальным банком Кыргызской Республики
кредитных аукционов для целей рефинансирования 

и поддержания ликвидности

1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления Наци-

ональным банком Кыргызской Республики (далее – Национальный 
банк) коммерческим банкам (далее – Банк/Банки), осуществляющим 
свою деятельность на основании лицензии Национального банка, кре-
дитных средств на аукционной основе для целей рефинансирования и 
поддержания ликвидности.

2. Национальный банк проводит кредитные аукционы в соответствии со 
статьями 5, 20 и 28 Закона Кыргызской Республики «О Национальном 
банке Кыргызской Республики» в целях реализации денежно-кредит-
ной политики Национального банка.

3. Целью проведения кредитных аукционов является предоставление 
Банкам на определенный срок кредитных ресурсов для целей рефи-
нансирования и поддержания краткосрочной ликвидности Банка.

4. Кредитные ресурсы предоставляются на срок от 1-го до 6-ти месяцев. 
Условия предоставления и объемы кредитных средств определяются 
решением Комитета денежно-кредитного регулирования Националь-
ного банка (далее - КДКР). 

5. Участниками кредитных аукционов являются Национальный банк, с од-
ной стороны, и Банки, соответствующие требованиям, установленным 
настоящим Положением и нормативными правовыми актами Нацио-
нального банка, с другой стороны.

2. Используемые термины и понятия

6. Кредитный аукцион – это способ проведения Национальным банком 
операций рефинансирования в национальной валюте с использовани-
ем аукционного механизма, под залоговое обеспечение. 

7. Кредитные ресурсы – денежные средства в сомах, предоставляемые 
Национальным банком Банку на условиях срочности, платности и воз-
вратности, по фиксированной процентной ставке, под залоговое обе-
спечение. 



131

Нормативные акты Национального банка Кыргызской Республики № 6, 2013

8. Генеральное соглашение о кредитном аукционе (Генеральное согла-
шение) – заключаемое между Национальным банком и Банком согла-
шение, определяющее общие условия и порядок предоставления На-
циональным банком кредитных ресурсов Банку на рефинансирование 
и поддержание ликвидности по итогам кредитного аукциона и порядок 
регулирования возникающих при этом правоотношений. Генеральное 
соглашение заключается по форме, указанной в Приложении к насто-
ящему Положению и при соответствии Банка условиям, указанным в 
пункте 26 настоящего Положения.

9. Кредитный договор - договор, заключаемый между Национальным бан-
ком и Банком в рамках Генерального соглашения по итогам кредитного 
аукциона, и на основании которого Национальный банк предоставляет 
Банку кредит. Договор определяет условия предоставления и порядок 
погашения кредита и является неотъемлемой частью Генерального со-
глашения.

10. Договор о залоге – договор, заключаемый между Национальным бан-
ком и Банком в рамках Генерального соглашения по итогам кредитного 
аукциона, и на основании которого обязательство Банка по возврату 
кредитных средств обеспечивается залогом. Договор определяет ус-
ловия и порядок предоставления залогового обеспечения и является 
неотъемлемой частью Генерального соглашения.

11. Срок кредита – промежуток времени, выраженный в календарных днях 
и рассчитываемый начиная со дня выдачи кредита и заканчивая днем 
полного исполнения обязательств по кредиту, включительно, и указы-
ваемый в кредитном договоре.  

12. Ставка отсечения – ставка, на которой заканчивается удовлетворение 
заявок. 

13. Операционный день – согласно регламенту операционного дня Нацио-
нального банка в период времени с 8:30 до 16:30 каждого рабочего дня.

2. Условия предоставления кредитных ресурсов для целей 
рефинансирования и поддержания ликвидности.

14. Кредитные ресурсы, выдаваемые Национальным банком для целей 
рефинансирования, имеют целевое назначение и должны быть ис-
пользованы Банком на кредитование проектов, осуществляемых на 
территории Кыргызской Республики юридическими и физическими 
лицами, являющимися резидентами Кыргызстана, по следующим на-
правлениям: 
• промышленность, при этом приоритетными являются эскпортоори-

ентированные и импортозамещающие отрасли;  
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• сельское хозяйство, заготовки и переработка, включая: 
- животноводство; 
- растениеводство;
• транспорт, связь и сфера услуг; 
• торговля и коммерция (для оплаты поставок продукции по договорам 

и контрактам юридических и физических лиц); 
• строительство; 
• туристическая сфера.

15. Максимальный срок предоставления кредитных ресурсов Националь-
ным банком для целей рефинансирования – 6 месяцев. 

16. Залоговым обеспечением для кредитных ресурсов, выдаваемых На-
циональным банком для целей рефинансирования, могут выступать 
активы, указанные в пункте 38 настоящего Положения. 

17. Номинальная годовая процентная ставка по кредитам, выдаваемым 
Банком за счет кредитных ресурсов Национального банка, не должна 
превышать процентные ставки, установленные в рамках специальных 
программ Правительства Кыргызской Республики по субсидированию. 
При этом Банк при выдаче кредита за счет средств Национального бан-
ка не вправе начислять/взимать со своих заемщиков комиссии, сбо-
ры либо другие дополнительные платежи, которые будут прямо и/или 
косвенно влиять на превышение указанной номинальной процентной 
ставки в стоимостном выражении, кроме штрафов за неисполнение 
кредитных обязательств заемщиками, что должно быть оговорено в 
договорах с заемщиками. Ответственность за правильный расчет и 
применение процентной ставки должна быть возложена на коммерче-
ский банк в соответствии с соглашением о предоставлении кредитных 
средств. 

18. Предоставление кредитных ресурсов Национальным банком на под-
держание ликвидности Банка осуществляется для поддержания кра-
ткосрочной ликвидности.

19. Максимальный срок предоставления кредитных ресурсов Националь-
ным банком на поддержание ликвидности Банка –3 месяца.

20. Залоговым обеспечением для кредитных ресурсов, выдаваемых На-
циональным банком для поддержания ликвидности, могут выступать 
только государственные ценные бумаги и/или, безналичная иностран-
ная валюта в виде прав требований на денежные средства, находящи-
еся на беспроцентном депозитном счете в Национальном банке.

21. Банк не вправе использовать кредитные ресурсы, полученные от Наци-
онального банка, для проведения операций на межбанковском рынке, 



133

Нормативные акты Национального банка Кыргызской Республики № 6, 2013

валютном рынке и рынке ценных бумаг, включая рынок государствен-
ных ценных бумаг, а также для проведения операций со своими ин-
сайдерами или аффилированными лицами. Банк должен использовать 
полученные кредитные ресурсы Национального банка исключительно 
на цели, оговоренные в пунктах 14, 18 и 22 настоящего Положения. 

22. Банк вправе использовать кредитные ресурсы, полученные на кредит-
ном аукционе для последующего кредитования небанковских финан-
сово-кредитных учреждений, таких как микрофинансовые компании и 
микрокредитные компании, согласно условиям, указанным в пункте 23 
настоящего Положения.

23. В случае если кредитные ресурсы направляются Банком на цели, обо-
значенные в пункте 22 настоящего Положения, то должны соблюдать-
ся следующие положения:
• Банки в день предоставления кредитных ресурсов НФКУ в письмен-

ной форме уведомляют об этом Национальный банк с предоставле-
нием копии кредитного договора между Банком и НФКУ;

• Маржа Банка при предоставлении кредитных ресурсов НФКУ не 
должна превышать 0,2%;

• Кредитный договор между Банком и НФКУ должен содержать сле-
дующие пункты:
−  кредитные ресурсы, предоставляемые Банком НФКУ, должны 

иметь целевое назначение и должны быть использованы НФКУ 
на кредитование проектов, осуществляемых на территории 
Кыргызской Республики юридическими и физическими лицами, 
являющимися резидентами Кыргызстана, по направлениям, 
указанным в пункте 14 настоящего Положения, а также соот-
ветствовать цели, указанные в статье 2 Закона Кыргызской 
Республики «О микрофинансовых организациях в Кыргызской 
Республике»; 

− ограничения по использованию кредитных ресурсов, предо-
ставляемых Банком НФКУ, указанные в пункте 21 настоящего 
Положения, также распространяются на НФКУ;

− НФКУ не вправе использовать кредитные ресурсы, полученные 
от Банков, для рефинансирования небанковских финансово-
кредитных учреждений, включая кредитные союзы, микрофи-
нансовые компании, микрокредитные компании и микрокредит-
ные агентства и другие НФКУ, в том числе ломбарды;

• НФКУ, получившие кредитные ресурсы от Банков, должны на еже-
месячной основе предоставлять отчет об использовании кредитных 
ресурсов в Национальный банк;
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• Банки вправе произвести замену залогового обеспечения, указанно-
го в Договоре о залоге к Кредитному договору. При этом залоговым 
обеспечением могут выступать ГЦБ и/или безналичная иностран-
ная валюта в виде прав требований на денежные средства, на-
ходящиеся на беспроцентном депозитном счете в Национальном 
банке, принадлежащие на праве собственности НФКУ – получате-
лю кредитных ресурсов;

• в случае замены залогового обеспечения и предоставления Банком 
в качестве залогового обеспечения ГЦБ и/или безналичной ино-
странной валюты, принадлежащех на праве собственности НФКУ 
– получателю кредитных ресурсов, Банк должен предоставить в 
Национальный банк согласие НФКУ на замену своих ГЦБ и/или 
безналичной иностранной валюты, в виде прав требования на 
денежные средства, находящиеся на беспроцентном депозитном 
счете в Национальном банке. 

24. В целях контроля Национальный банк вправе запрашивать и получать 
от Банка и/или НФКУ необходимую информацию, в том числе по фи-
нансовому состоянию Банка и/или НФКУ, состоянию обеспечения по 
данному кредиту, целевому использованию кредита и т.п. По требова-
нию Национального банка Банк и/или НФКУ предоставляет отчет об 
использовании кредитных средств и другие необходимые документы в 
форме и сроки, установленные Национальным банком. 

25. В случае нарушения Банком и/или НФКУ пунктов 21 и 23 настоящего 
Положения, Национальный банк вправе потребовать от Банка досроч-
ного возврата кредитных ресурсов, выплаты начисленных процентов 
за фактическое время пользования кредитом и иных сумм, причита-
ющихся Национальному банку, и отстранить Банк от права участия на 
кредитных аукционах на срок до 6 месяцев. 

4. Порядок оформления и подачи заявок на аукцион
26. Для участия в кредитных аукционах Национального банка и 

получения кредитных ресурсов от Национального банка, Банк должен со-
ответствовать следующим требованиям:

− иметь лицензию Национального банка на проведение банковских 
операций в национальной и иностранной валюте; 

− иметь счет «депо» в Депозитарии для хранения и учета ГЦБ, явля-
ющихся залоговым обеспечением кредитных ресурсов, предостав-
ленных Национальным банком; 

− иметь корреспондентский счет в национальной валюте в 
Национальном банке;
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− иметь корреспондентский счет в иностранной валюте в зарубежном 
банке-корреспонденте.

− иметь в наличии подписанное с Национальным банком Генеральное 
соглашение о кредитном аукционе;

− выполнять экономические нормативы по адекватности капитала 
Банка и по максимальному размеру риска на одного заемщика, 
установленные Национальным банком, на момент подачи заявки и 
не иметь систематических нарушений в течение предшествующих 
шести месяцев; 

− предоставить достаточное залоговое обеспечение, отвечающее  
требованиям, установленным настоящим Положением и другими 
нормативными правовыми актами Кыргызской Республики;  

− не находиться в режиме временного руководства по управлению 
банком, консервации, санации, реабилитации, добровольной и при-
нудительной ликвидации по основаниям банкротства и по иным ос-
нованиям. Банк, находящийся в режиме консервации, временного 
руководства по управлению банком может участвовать в кредитном 
аукционе при наличии соответствующего решения Правления 
Национального банка; 

− не иметь просроченных денежных обязательств перед 
Национальным банком по полученным кредитам и процентам по 
ним, а также не иметь неосвоенных кредитных ресурсов по ранее 
полученным кредитам в рамках кредитных аукционов, в том числе, 
по другим инструментам рефинансирования Национального банка; 

− не быть отстраненным от права участия на кредитных аукционах в 
соответствии с пунктом 25 настоящего Положения;

− предоставить в Национальный банк список ответственных лиц 
Банка с образцами подписей, уполномоченных подписывать от 
имени Банка заявки на получение кредитных ресурсов;

− предоставить в Национальный банк две карточки образцов 
подписей лиц, уполномоченных распоряжаться средствами, нахо-
дящимися на счетах Банка, заверенные нотариально в соответ-
ствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики;

− предоставить в Национальный банк доверенность от имени Банка 
лицу, ответственному за получение банковских выписок, платежных 
поручений Банка и других документов. 

27. КДКР на периодической основе определяет условия, объемы и сроки 
предоставляемых для рефинансирования кредитных ресурсов.

28. Национальный банк, не позднее чем за два дня до проведения аукцио-
на, публикует на веб-сайте Национального банка параметры и условия 
проведения кредитного аукциона, включая:
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− вид аукциона;
− дату аукциона; 
− код аукциона;
− объем кредитных ресурсов; 
− срок платежей (по процентам и по основной сумме);
− минимальную процентную ставку аукциона (установленную 

решением КДКР); 
− требования к залоговому обеспечению;
− остальные сведения об аукционе (в случае наличия таковых).

29. Заявка на участие в кредитном аукционе Национального банка пода-
ется Банками в Национальный банк в документарном виде согласно 
форме Приложения 2 к Генеральному соглашению о кредитном аук-
ционе. Заявка должна быть запечатана в непрозрачный конверт. Банк 
может подать на аукцион только одну заявку. 

30. Заявка Банка должна быть подана в Национальный банк до 12:00 дня 
проведения аукциона. После наступления времени окончания приема 
заявок Банки не могут подавать/изменять заявки. При этом заявки счи-
таются безотзывными.

31. Каждая страница заявки должна быть заверена подписью лица, упол-
номоченного подписывать от имени Банка заявки на получение кре-
дитных ресурсов, и печатью Банка. Заявка в обязательном порядке 
должна содержать дату подачи заявки, наименование Банка, дату про-
ведения аукциона, запрашиваемый объем кредитных средств, предла-
гаемую процентную ставку, при этом объем заявки Банка не должен 
превышать общий объем кредитных ресурсов, выставленных на аук-
цион. 

32. В заявке необходимо указать информацию о направлении (отрасль) 
размещения денежных средств, процентную ставку, сумму и вид за-
лога, предлагаемого в качестве залогового обеспечения, с детальным 
описанием вида залога согласно форме Приложения 2 к Генеральному 
соглашению о кредитном аукционе. 

33. Заявка в документарном виде должна быть опущена в ящик с надпи-
сью «Для заявок на кредитные аукционы», расположенный на первом 
этаже здания Национального банка, расположенного по адресу: г. Биш-
кек, ул. Уметалиева, 101. Банк должен зарегистрировать факт подачи 
заявки в журнале регистрации заявок с указанием даты и времени по-
дачи заявки.

34. К кредитному аукциону допускаются заявки Банков с процентной став-
кой выше или равной минимальной процентной ставке, объявленной 
Национальным банком.
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35. Несоответствие Банка требованиям пункта 26 настоящего Положения 
является основанием для отказа в предоставлении Банку запрашивае-
мой суммы кредита. Национальный банк письменно уведомляет Банки, 
чьи заявки не были допущены к аукциону, о причинах их недопуска в 
срок, не позднее следующего рабочего дня после проведения аукциона.

36. Заявки, заполненные или оформленные неправильно, а также пере-
данные с нарушением времени приема заявок, признаются недействи-
тельными и к аукциону не допускаются.

37. Национальный банк обеспечивает конфиденциальность сведений, 
указанных в заявке Банка. 

5. Залоговое обеспечение кредита

38. Кредитные ресурсы предоставляются Банкам только при наличии за-
логового обеспечения. В качестве залогового обеспечения Банков по 
кредитным ресурсам для целей рефинансирования могут выступать:  
1) безналичная иностранная валюта в виде прав требований на де-

нежные средства, находящиеся на беспроцентном депозитном 
счете в Национальном банке;

2) ценные бумаги Правительства Кыргызской Республики и ноты На-
ционального банка;

3) права требования по портфелю кредитов, соответствующих опре-
деленным характеристикам, в порядке, предусмотренном Ре-
комендациями по формированию портфеля кредитов, утверж-
денными постановлением Комитета по надзору Национального 
банка №12/2 от 16.06.2011 г. При этом ранее выданные креди-
ты, по которым права требования предоставляются в залог, на 
момент подачи заявки на получение кредитных средств должны 
относиться к категории неклассифицированных активов (за ис-
ключением активов под наблюдением) и не быть реструктуризи-
рованными.

39. Залог, предоставленный в обеспечение кредита, не может быть зало-
жен или перезаложен третьему лицу. Заложенное имущество, предо-
ставленное в качестве залогового обеспечения, должно принадлежать 
Банку на праве собственности, за исключением имущества, заклады-
ваемого в порядке, указанном в пункте 23 настоящего Положения, и 
не должно иметь ограничения и/или обременения (арест, предыдущий 
залог, ошибочное включение в опись и др.). 

40. Оценочная (залоговая) стоимость заложенного имущества, по каждо-
му виду залога должна быть не ниже значения (в процентном выраже-
нии), установленного КДКР в зависимости от суммы запрашиваемого 
кредита. 
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41. Залог имущества, подлежащего регистрации в соответствии с требо-
ваниями законодательства Кыргызской Республики, должен быть за-
регистрирован Банком в уполномоченном органе в течение сроков, 
указанных в пунктах 55, 56 и 57 настоящего Положения. 

42. Недостаточное залоговое обеспечение является основанием для от-
каза в предоставлении запрашиваемой банком суммы кредитных ре-
сурсов. 

43. В случае ненадлежащего исполнения, неисполнения банком своих 
обязательств по Соглашению о предоставлении кредитных ресурсов, 
а также в иных случаях, предусмотренных Соглашением о предостав-
лении кредитных ресурсов и Договором о залоге, Национальный банк 
вправе удовлетворить свои требования в полном объеме за счет за-
ложенного имущества, путем внесудебного обращения взыскания на 
заложенное имущество и внесудебной реализации предмета залога в 
соответствии с условиями и требованиями, предусмотренными догово-
рами о залоге и законодательством Кыргызской Республики. В случае 
неисполнения или ненадлежащего выполнения Банком своих обяза-
тельств по Соглашению о предоставлении кредитных ресурсов, обе-
спеченных правами требований по портфелю кредитов, допускается 
уступка Национальным банком прав залогодержателя по договорам 
залога прав требования по портфелю кредитов на условиях и в поряд-
ке, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.

6. Порядок проведения кредитных аукционов
44. Аукционы проводятся с периодичностью, устанавливаемой КДКР. 
45. Национальный банк проводит кредитный аукцион и формирует резуль-

таты аукциона, при этом:
− решением Председателя КДКР объем кредитных ресурсов может 

быть сокращен, исходя из общего объема поступивших заявок. В 
случае участия в аукционе менее двух участников аукцион призна-
ется несостоявшимся; 

− заявки принимаются начиная с заявки с наивысшей процентной 
ставкой до тех пор, пока общий размер предложенных кредитных 
ресурсов не будет распределен. Допущенные к аукциону заявки 
ранжируются по уровню предложенной процентной ставки, начиная 
с максимальной, до полного исчерпания установленного объема 
кредитных ресурсов на данном аукционе (до ставки отсечения). При 
этом в случае, если по ставке отсечения подано несколько заявок, 
то распределение кредитных ресурсов между этими заявками про-
изводится на пропорциональной основе;

− кредитные ресурсы, полученные Банками на кредитном аукционе 
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Национального банка, предоставляются по ставкам, указанным в заявках 
(не ниже процентной ставки, установленной решением КДКР). 
46. Обработка допущенных к аукциону заявок осуществляется Националь-

ным банком в день проведения аукциона с 13.00 ч. до 15.00 ч. 
47. По результатам аукциона рассчитывается средневзвешенная процент-

ная ставка по формуле: 

где P - средневзвешенная процентная ставка по итогам аукциона, pi – про-
центные ставки удовлетворенных лотов, qi - объемы удовлетворенных лотов. 
48. По итогам проведенного кредитного аукциона составляется Протокол 

о результатах аукциона, который утверждается и подписывается пред-
седателем КДКР.

49. После утверждения результатов аукциона, не позднее 16.00ч. дня про-
ведения аукциона, Национальный банк уведомляет участников о ре-
зультатах аукциона. 

50. Устанавливается следующая структура кодирования аукционов:
** ** **
 │ │ └── порядковый номер кредитного аукциона в текущем году
  │ └───────── год
└──────────────── идентификация аукциона кредитов рефи-

нансирования

Пример:
АК 12 22
  │ │ └── порядковый номер кредитного аукциона
│ └───────── 2012 год
  └──────────────── идентификация аукциона кредитов ре-

финансирования
51. В официальном сообщении по итогам кредитного аукциона указывают-

ся следующие сведения:
− код аукциона;
− дата аукциона;
− объем и срок платежей;
− первоначальная процентная ставка аукциона;
− общий объем заявок;
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− минимальная и максимальная процентные ставки удовлетворенных 
заявок;

− средневзвешенная процентная ставка;
− количество заявок;
− другие сведения.

52. Национальный банк публикует официальные итоги кредитного аукцио-
на на веб-сайте Национального банка в день проведения аукциона, до 
17:00ч. 

7. Проведение расчётов по результатам кредитного аукциона
53. Надлежащим исполнением Национальным банком обязательств по 

итогам проведенного кредитного аукциона является своевременное и 
полное зачисление суммы денежных средств по удовлетворенным за-
явкам на корреспондентские счета Банков в национальной валюте в 
Национальном банке. 

54. Зачисление денежных средств на корреспондентский счет Банка в На-
циональном банке в соответствии с результатами проведенного аукци-
она осуществляется на следующий рабочий день после оформления и 
подписания между Национальным банком и Банком соответствующего 
Кредитного договора (Приложение 4 к Генеральному соглашению) и 
Договора о залоге (Приложение 5 к Генеральному соглашению) и реги-
страции договора залога в уполномоченных органах.

55. В случае если залоговым обеспечением выступают ГЦБ, оформление 
и подписание между Национальным банком и Банком соответствующе-
го Кредитного договора и Договора о залоге и регистрация Договора о 
залоге осуществляется на следующий рабочий день после дня прове-
дения кредитного аукциона. 

56. В случае если залоговым обеспечением выступает безналичная ино-
странная валюта в виде прав требований на денежные средства, на-
ходящиеся на беспроцентном депозитном счете в Национальном бан-
ке, оформление и подписание между Национальным банком и Банком 
соответствующего Кредитного договора и Договора о залоге осущест-
вляется в течение 3-х рабочих дней после дня проведения кредитно-
го аукциона, а регистрация в уполномоченном органе – в течение 1-го 
рабочего дня.

57. В случае если залоговым обеспечением выступают права требований 
по кредитному портфелю Банка, оформление, подписание между На-
циональным банком и Банком соответствующего Кредитного договора 
и Договора о залоге осуществляется в течение 10 рабочих дней после 
дня проведения кредитного аукциона, регистрация в уполномоченном 
органе – в течение 5-ти рабочих дней.
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58. Начисление процентов на сумму кредита производится по формуле 
простых процентов за период фактического пользования кредитом, ис-
ходя из количества 365 дней в году и фактического количества дней в 
месяце, по следующей формуле: 
P = (C x I x T)/365/100, где: 
− Р – начисленные проценты; 
− С – сумма кредита (сом); 
− I – ставка (в % годовых); 
− Т – срок предоставляемого кредита (в днях).

8. Ответственность участников и санкции
59. В случае отказа в получении кредитных ресурсов Банком, утвержден-

ным Национальным банком в качестве победителя по итогам кредит-
ного аукциона, либо несвоевременного предоставления Кредитного 
договора, Договора о залоге в соответствии с требованиями Генераль-
ного Соглашения и настоящего Положения, заявка Банка аннулируется 
и в отношении Банка применяются штрафные санкции, предусмотрен-
ные в Генеральном Соглашении.

60. Банк несет ответственность за наличие и своевременное предоставле-
ние залогового обеспечения, оформление и предоставление Кредит-
ного договора и Договора о залоге и его регистрацию в сроки, указан-
ные в пунктах 55, 56 и 57 настоящего Положения. 

61. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления Кредита, 
Банк обязан разместить полученные от Национального банка денеж-
ные средства среди своих заемщиков, ранее указанных в заявке на 
участие в кредитных аукционах. В случае не использования полностью 
либо частичного использования кредитных ресурсов в сроки, указан-
ные в настоящем пункте, Национальный банк может потребовать до-
срочного возврата неосвоенной части кредитных ресурсов на следую-
щий рабочий день после истечения установленного срока. В случае не-
полного и/или несвоевременного перечисления Банком в Националь-
ный банк суммы денежных средств, в отношении Банка применяются 
штрафные санкции, предусмотренные в Генеральном Соглашении и 
кредитном договоре.

62. Банк несет ответственность за своевременное и полное погашение ос-
новной суммы кредита и начисленных процентов по нему, в том числе, 
в случае если кредитные ресурсы направляются на цели, обозначен-
ные в пункте 22 настоящего Положения.

63. При неуплате Банком задолженности по ресурсам, полученным на кре-
дитном аукционе, и процентам по кредиту в установленные сроки, взы-
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скание производится путем безакцептного списания Национальным 
банком средств с корреспондентского счета Банка, без дополнитель-
ного уведомления.

64. В случае если любой платеж в погашение основной суммы кредита, на-
численных по нему процентов и иных платежей, вытекающих из Гене-
рального соглашения и Кредитного договора, не произведен в полном 
объеме и/или в соответствующий срок, данная задолженность счита-
ется просроченной и в отношении банка применяются штрафные санк-
ции, предусмотренные в Генеральном Соглашении.

9. Порядок пролонгации кредита
65. В случае выполнения Банком требований настоящего Положения и 

своевременного и полного погашения процентов по кредитным ре-
сурсам, на основании письма-ходатайства Банка Национальный банк 
вправе предоставить Банку пролонгацию кредитных ресурсов на срок 
не более 6 месяцев.

66. Пролонгации могут подлежать только кредитные ресурсы, выданные 
Национальным банком для целей рефинансирования сроком 6 меся-
цев. 

67. Кредитные ресурсы, выдаваемые Национальным банком для целей 
рефинансирования, могут быть пролонгированы не более одного раза 
по процентной ставке, равной максимальной из следующих двух ста-
вок: указанной в первоначальном Кредитном договоре, либо процент-
ной ставке, установленной на последнем состоявшемся кредитном 
аукционе. 

68. Для пролонгации кредитных ресурсов Банк должен направить в Наци-
ональный банк письмо-ходатайство о пролонгации кредита не менее 
чем за 1 месяц до срока истечения кредита для заключения нового 
Кредитного договора и Договора о залоге.

10. Порядок погашения кредита 
69. Погашение основной суммы кредита производится Банком в день 

окончания срока кредита, до конца операционного дня, путем перечис-
ления суммы денежных средств со своего корреспондентского счета в 
национальной валюте на соответствующий счет Национального банка. 
Начисление и выплата процентов за пользование кредитом произво-
дится Банком на ежемесячной основе в соответствии с кредитным до-
говором.

70. В случае если дата погашения основной суммы кредита и/или уплаты 
начисленных процентов по нему приходится на праздничный, нерабо-



143

Нормативные акты Национального банка Кыргызской Республики № 6, 2013

чий или выходной день, то погашение основной суммы кредита и/или 
начисленных процентов по нему осуществляется на следующий рабо-
чий день.

71. В день погашения кредита основная сумма и/или начисленные про-
центы по кредиту должны быть погашены в полном объеме, частичное 
погашение не допускается. 

72. Банк вправе производить досрочное частичное или полное погашение 
основного долга и процентов, предусмотренных Генеральным согла-
шением и Кредитным договором, с предварительным уведомлением 
об этом Национального банка в срок не позднее 3-х рабочих дней до 
планируемого дня погашения.

73. В случае своевременного и полного исполнения Банком своих обяза-
тельств по кредиту и начисленным процентам по нему, Национальный 
банк производит высвобождение залога в течение 10 рабочих дней, в 
зависимости от вида залога. 

74. В случае если кредит просрочен, отсрочка платежа не производится. 
Ответственность Банка по кредиту предусматривается в Генеральном 
соглашении и Кредитном договоре. 

75. Национальный банк, в случае если кредит, предоставленный Банку в 
соответствии с настоящим Положением, просрочен, может:
− в безакцептном порядке списывать с корреспондентского счета 

Банка в национальной валюте денежные средства в счет погаше-
ния кредита в размере, равном основной сумме кредита, начис-
ленным процентам и штрафным санкциям; 

− осуществить погашение кредита, начисленных по нему процентов, 
пени и штрафа за счет обращения взыскания на предмет залога 
в соответствии с настоящим Положением, Генеральным соглаше-
нием о кредитных аукционах и Договором о залоге. 

 
11. Заключительные положения 

76. Изменения и дополнения в настоящее Положение, направленные на 
совершенствование проведения кредитных аукционов, вносятся реше-
нием Правления Национального банка.
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Приложение 1 
К Положению «О порядке проведения Национальным банком 

Кыргызской Республики 
кредитных аукционов для целей рефинансирования 

и поддержания ликвидности», утвержденному постановлением 
Правления Национального банка №___ от «__»_______2013 г. 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
О КРЕДИТНОМ АУКЦИОНЕ

г. Бишкек   № ______________ от___________20__ г.  

Национальный банк Кыргызской Республики, именуемый в дальней-
шем «Национальный банк», в лице _____________________________, 
действующего на основании Закона Кыргызской Республики «О 
Национальном банке Кыргызской Республики» и приказа №________ от 
________, с одной стороны, и_____________________,именуемое в даль-
нейшем «Банк», в лице_____________________________, действую-
щего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упомина-
нии именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Положением 
«О порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики 
кредитных аукционов для целей рефинансирования и поддержания лик-
видности» (далее - Положение), заключили настоящее Генеральное со-
глашение о кредитном аукционе (далее - Генеральное соглашение) о ни-
жеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
1.1. Предметом настоящего Генерального соглашения является опреде-

ление условий и порядка предоставления Национальным банком кре-
дитов на рефинансирование и поддержание ликвидности Банку по 
итогам кредитного аукциона и регулирование возникающих из этого 
правоотношений. 

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА
2.1. Порядок получения и условия использования кредита регулируется 

Положением и настоящим Генеральным соглашением.
2.2. Для получения кредита на рефинансирование в соответствии с на-

стоящим Генеральным соглашением, Банк должен подать в Нацио-
нальный банк заявку в соответствии с Положением и Приложением 2 
к настоящему Генеральному соглашению.

2.3. Заявка Банка на получение кредита и на предоставление соответ-
ствующего залогового обеспечения, должна быть подтверждена ре-
шениями соответствующих уполномоченных органов Банка. 



145

Нормативные акты Национального банка Кыргызской Республики № 6, 2013

2.4. Для получения кредита Банк должен соответствовать требованиям 
пункта 26 Положения, предоставить список ответственных лиц Бан-
ка (Приложение 1 к настоящему Генеральному соглашению), упол-
номоченных от имени Банка подписывать документы на получение 
кредита, в случае если данные лица не указаны в карточке образцов 
подписей, а также иметь достаточное количество залогового обеспе-
чения. 

2.5. Кредит предоставляется Банку в целях рефинансирования и поддер-
жания ликвидности Банка, в национальной валюте, со сроком пога-
шения, указанным в Кредитном договоре. 

2.6. Банк не вправе использовать кредитные ресурсы, полученные от 
Национального банка, для проведения операций на межбанковском 
рынке, валютном рынке и рынке ценных бумаг, включая рынок го-
сударственных ценных бумаг, а также для проведения операций со 
своими инсайдерами или аффилированными лицами. Банк должен ис-
пользовать полученные кредитные ресурсы Национального банка ис-
ключительно на цели, оговоренные в пунктах 14, 18 и 22 Положения.  

2.7. Номинальная годовая процентная ставка по кредитам, выдаваемым 
коммерческим банком за счет кредитных ресурсов Национального 
банка, не должна превышать процентные ставки, установленные в 
рамках специальных программ Правительства Кыргызской Респу-
блики по субсидированию. При этом коммерческий банк при выдаче 
кредита за счет средств Национального банка не вправе начислять/
взимать со своих заемщиков комиссии, сборы либо другие допол-
нительные платежи, которые будут прямо и/или косвенно влиять на 
превышение вышеуказанных номинальных процентных ставок в сто-
имостном выражении, кроме штрафов за неисполнение кредитных 
обязательств заемщиками, что должно быть оговорено в договорах 
с заемщиками. Ответственность за правильный расчет и применение 
процентной ставки должна быть возложена на коммерческий банк в 
соответствии с соглашением о предоставлении кредитных средств.

2.8. Банк вправе использовать кредитные ресурсы, полученные на кре-
дитном аукционе для последующего кредитования небанковских 
финансово-кредитных учреждений, таких как микрофинансовые ком-
пании и микрокредитные компании согласно условиям, указанным в 
пункте 23 Положения. 

2.9. В случае если кредитные ресурсы направляются на цели, обозначен-
ные в пункте 2.8 настоящего Генерального соглашения, Банки в день 
предоставления кредитных ресурсов НФКУ в письменной форме уве-
домляют об этом Национальный банк с предоставлением копии кре-
дитного договора между Банком и НФКУ. 
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2.10. Маржа Банка при предоставлении кредитных ресурсов НФКУ не 
должна превышать 0,2%.

2.11. В целях контроля Национальный банк вправе запрашивать и полу-
чать от Банка любую необходимую ему информацию, в том числе 
по целевому использованию кредита. По требованию Националь-
ного банка Банк предоставляет отчет об использовании кредитных 
средств и другие необходимые документы в форме и сроки, установ-
ленные Национальным банком.

2.12. Кредит по итогам кредитного аукциона предоставляется по фикси-
рованной процентной ставке, под залоговое обеспечение. При этом 
коммерческие банки должны выдавать кредиты своим клиентам так-
же по фиксированной процентной ставке.

2.13. Результаты кредитного аукциона доводятся до сведения Банка со-
гласно Приложению 3 к настоящему Генеральному соглашению. 

2.14. Кредит будет предоставляться Банку с оформлением соответству-
ющего Кредитного договора, в котором будут оговорены конкретные 
условия выдачи кредита: размер (сумма), срок кредита, процентная 
ставка, условия погашения основной суммы и процентов по кредиту 
и др. В указанном Кредитном договоре должна содержаться ссылка 
на настоящее Генерального соглашение. Подписанный уполномо-
ченными лицами участника аукциона Кредитный договор должен 
быть предоставлен в Национальный банк в сроки, указанные в пун-
ктах 55, 56 и 57 Положения.

2.15. Зачисление денежных средств на корреспондентский счет Банка в 
Национальном банке осуществляется на следующий рабочий день 
после оформления и подписания между Национальным банком и 
Банком соответствующего Кредитного договора и Договора о залоге 
в соответствии с результатами проведенного аукциона и регистрации 
Договора залога в уполномоченных органах.

2.16. Стороны гарантируют выполнения всех требований Положения и на-
стоящего Генерального соглашения.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРЕДИТА 
3.1. Обеспечением выполнения Банком взятых на себя обязательств по 

возврату основной суммы кредита, начисленных по ним процентов, 
пени и штрафных санкций по настоящему Генеральному соглашению 
и Кредитному договору, является залоговое обеспечение, указанное 
в пунктах 20 или 38 Положения, в зависимости от вида кредитных ре-
сурсов. Конкретный перечень залогового обеспечения, являющегося 
обеспечением обязательств по настоящему Соглашению и Кредит-
ному договору, будет указываться в Договоре о залоге, заключаемом 
между Банком и Национальным банком.
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3.2. Банк обязуется зарегистрировать залоговое обеспечение в сроки, 
указанные в пунктах 55, 56 и 57 Положения. 

3.3. Банк по взаимному согласию Сторон может произвести замену за-
логового обеспечения, указанного в Договоре о залоге к Кредитному 
договору на равноценный залог. 

3.4. Обеспечением, по кредитам, выдаваемым Банком НФКУ, также могут 
выступать ГЦБ и/или безналичная иностранная валюта в виде прав 
требования на денежные средства, находящиеся на беспроцентном 
депозитном счете в Национальном банке, принадлежащие на праве 
собственности НФКУ – получателю кредитных ресурсов.

3.5. В случае замены залогового обеспечения и предоставления Банком 
в качестве залогового обеспечения ГЦБ и/или безналичной иностран-
ной валюты, принадлежащей на праве собственности НФКУ – полу-
чателю кредитных ресурсов, Банк должен предоставить Националь-
ному банку согласие НФКУ на право перезалога своих ГЦБ и/или без-
наличной иностранной валюты, в виде прав требования на денежные 
средства, находящиеся на беспроцентном депозитном счете в Наци-
ональном банке. 

4. УСЛОВИЯ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА
4.1. Погашение основной суммы кредита производится Банком в день 

окончания срока кредита, до конца операционного дня, путем пере-
числения суммы денежных средств со своего корреспондентского 
счета в национальной валюте на соответствующий счет Националь-
ного банка. Начисление и выплата процентов за пользование креди-
том производится Банком на ежемесячной основе в соответствии с 
кредитным договором.

4.2. В случае если дата погашения основной суммы кредита и/или уплаты 
начисленных процентов по нему приходится на праздничный, нера-
бочий или выходной день, то погашение основной суммы кредита и/
или начисленных процентов по нему осуществляется на следующий 
рабочий день.

4.3. В день погашения кредита основная сумма и/или начисленные про-
центы по кредиту должны быть погашены в полном объеме, частич-
ное погашение не допускается. 

4.4. Банк вправе производить досрочное частичное или полное погаше-
ние основного долга и процентов, предусмотренных Генеральным со-
глашением и Кредитным договором, с предварительным уведомлени-
ем об этом Национального банка в срок не позднее 3-х рабочих дней 
до планируемого дня погашения.
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4.5. В случае своевременного и полного исполнения Банком своих обяза-
тельств по основной сумме кредита и начисленным по нему процен-
там, Национальный банк осуществляет высвобождение залогового 
обеспечения в течение 10 рабочих дней, в зависимости от вида за-
лога. 

4.6. В случае неисполнения Банком своих обязательств по погашению 
основной суммы кредита и/или начисленных по нему процентов в 
установленные в Кредитном договоре сроки, Банк предоставляет 
право Национальному банку, начиная с момента неисполнения обя-
зательств Банком, в безакцептном порядке списать с корреспондент-
ского счета Банка в национальной валюте в Национальном банке 
средства в суммах, необходимых для погашения основной суммы 
кредита и/или начисленных по нему процентов, пени и штрафа. При 
этом Национальный банк высвобождает предмет залога в пределах 
суммы, списанной с корреспондентского счета Банка в Националь-
ном банке. 

4.7. В случае непогашения обязательств по основной сумме кредита и/
или начисленных по нему процентов, пени и штрафа по причине не-
достаточности средств на корреспондентском счете в национальной 
валюте Банка в Национальном банке, Банк согласен с правом Нацио-
нального банка осуществить погашение неисполненных обязательств 
Банка по кредиту безотлагательно, путем внесудебного обращения 
взыскания на предмет залога, предоставленного в обеспечение кре-
дита. При этом Национальный банк в письменной форме извещает 
Банк о неисполнении им в установленный срок своих обязательств по 
кредиту и процедуре обращения взыскания во внесудебном порядке 
на предмет залога. 

4.8. Залог, право собственности по которому перешло Национальному 
банку в счет погашения неисполненных обязательств Банка по кре-
диту, принимается на баланс Национального банка по справедливой 
стоимости в соответствии с Международными стандартами финансо-
вой отчетности и Учетной политикой Национального банка, утверж-
денной постановлением Правления Национального банка. 

4.9. За счет взысканного залогового имущества должна быть погашена 
задолженность Банка перед Национальным банком по основной сум-
ме кредита, сумме начисленных по нему процентов, пени и штраф-
ных санкций.

4.10. В случае недостаточности суммы, полученной путем зачета встреч-
ных требований Национального банка к Банку, Национальный банк 
вправе получить недостающую сумму из любого другого имущества и 
прав требования Банка в соответствии с законодательством Кыргыз-
ской Республики. 
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4.11. Сумма, оставшаяся после удовлетворения всех требований Нацио-
нального банка, перечисляется на корреспондентский счет Банка в 
Национальном банке национальной валюте. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Банк несет полную ответственность по своим обязательствам по кре-

диту в соответствии с Положением, настоящим Генеральным согла-
шением и Кредитным договором. 

5.2. В случае отказа Банком, утвержденным Национальным банком в 
качестве победителя кредитного аукциона, от получения кредитных 
ресурсов, Банк теряет возможность участия в следующем кредитном 
аукционе и выплачивает штраф в размере одного процента  от удов-
летворенной заявки не позднее рабочего дня, следующего за днем 
проведения расчетов по аукциону. 

5.3. Банк несет ответственность за наличие и своевременное предостав-
ление залогового обеспечения и регистрации Договора о залоге в 
уполномоченных органах. 

5.4. Банк несет ответственность за своевременное подписание с Нацио-
нальным банком Кредитного договора, Договора о залоге по итогам 
проведенного аукциона. В случае если Банк не предоставил в уста-
новленные сроки подписанные и оформленные надлежащим обра-
зом Кредитные договора и Договора о залоге и решение соответству-
ющих уполномоченных органов Банка на получение кредита, заявка 
Банка аннулируется. В этом случае Банком не позднее рабочего дня, 
следующего за днем проведения расчетов по аукциону, выплачивает-
ся единовременный штраф в размере одного (1%) процента от удов-
летворенной заявки и в отношении этого Банка применяются ограни-
чения по участию в следующих аукционах. 

5.5. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления Креди-
та, Банк обязан разместить полученные от Национального банка де-
нежные средства среди своих заемщиков. В случае не использова-
ния полностью либо частичного использования кредитных ресурсов 
в сроки, указанные в настоящем пункте, Национальный банк может 
потребовать досрочного возврата неосвоенной части кредитных ре-
сурсов на следующий рабочий день после истечения срока. В случае 
неполного и/или несвоевременного перечисления Банком в Нацио-
нальный банк суммы денежных средств, Банк выплачивает Нацио-
нальному банку неустойку в виде пени в размере 0,1 процента от не-
освоенной части кредитных ресурсов за каждый день просрочки.
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5.6.В случае если любой платеж в погашение основной суммы и/или на-
численных процентов по кредиту, вытекающий из настоящего Генерального 
соглашения и Кредитного договора, не произведен в полном объеме и в 
соответствующий срок, данная задолженность является просроченной и 
на нее начисляется пеня в размере 0,1% от суммы просроченной задол-
женности. Пеня начисляется за каждый день просрочки, начиная с даты 
возникновения просроченной задолженности до ее полного погашения, на 
непогашенную сумму. 

5.7. Национальный банк несет ответственность за своевременное 
и полное зачисление суммы денежных средств по удовлетворенным 
заявкам на корреспондентские счета Банков в национальной валюте в 
Национальном банке по итогам кредитного аукциона в соответствии с 
Положением и настоящим Генеральным соглашением, а также за своев-
ременное высвобождение залогового обеспечения в случае своевремен-
ного и полного исполнения Банком своих обязательств по кредиту и начис-
ленным процентам по нему. В случае несвоевременного и/или неполного 
зачисления кредитных средств на корреспондентский счет Банка в нацио-
нальной валюте, Национальный банк выплачивает Банку пеню в размере 
0,1% от суммы просроченного обязательства.

5.8. Национальный банк не несет ответственности за ущерб, при-
чиненный Банку вследствие нарушения им Положения, настоящего 
Генерального соглашения и Кредитного договора. 

5.9. Стороны несут полную ответственность за правильность, сво-
евременность и конфиденциальность совершаемых их сотрудниками 
действий, связанных с проведением операций по получению и погашению 
кредита в соответствии с Положением и настоящим Генеральным 
Соглашением. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
6.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажорных обстоятельств), вызванных прямо или косвенно проявле-
нием обстоятельств чрезвычайного характера, включая землетрясе-
ния и иные природные стихии, действия и решения государственных 
органов, военные действия и массовые беспорядки, находящихся вне 
возможности контроля Сторон настоящего Генерального соглашения 
и препятствующих исполнению ими своих обязательств по настояще-
му Генеральному соглашению и Кредитному договору, сроки исполне-
ния этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия 
указанных форс-мажорных обстоятельств, но лишь в той мере, в ка-
кой они значительно влияют на исполнение в срок всего настоящего 
Генерального соглашения и Кредитного договора или той их части, 
которая подлежала исполнению после наступления указанных форс-
мажорных обстоятельств.
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6.2. В случае выполнения Банком требований, указанных в Положении, 
и своевременного погашения процентов по кредитным ресурсам, на 
основании письма-ходатайства Банка, Национальный банк вправе 
один раз предоставить Банку пролонгацию кредитных ресурсов на 
срок не более 6 месяцев по процентной ставке равной максимальной 
из следующих двух ставок: указанной в первоначальном Кредитном 
договоре, либо процентной ставке, установленной на последнем со-
стояшемся кредитном аукционе.

6.3. Пролонгации подлежат кредитные ресурсы, выдаваемые Националь-
ным банком для целей рефинансирования сроком 6 месяцев. 

6.4. Для пролонгации кредитных ресурсов Банк должен направить в На-
циональный банк письмо-ходатайство о пролонгации кредита не ме-
нее чем за 1 месяц до истечения срока кредита для заключения ново-
го Кредитного договора и Договора о залоге.

6.5. Стороны настоящего Генерального соглашения должны незамедли-
тельно, в течение 2-х (двух) рабочих дней, известить устно и в пись-
менной форме друг друга о начале форс-мажорных обстоятельств, 
препятствующих исполнению ими своих обязательств по настоящему 
Генеральному соглашению и Кредитного договора, и последующем 
их окончании. 

6.6. Неисполнение одной из Сторон своих обязательств по настоящему 
Генеральному соглашению и Кредитного договора не рассматрива-
ется как нарушение настоящего Генерального соглашения и Кре-
дитного договора, если это является следствием форс-мажорных 
обстоятельств, при условии того, что Сторона, подвергшаяся форс-
мажорным обстоятельствам, своевременно предприняла все необхо-
димые меры для устранения таких последствий.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
7.1. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоя-

щего Генерального соглашения, подлежат урегулированию путем пе-
реговоров Сторон в целях выработки взаимоприемлемого решения. 

7.2. Неурегулированные споры разрешаются в порядке, установленном 
законодательством Кыргызской Республики и другими нормативными 
правовыми актами Кыргызской Республики.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Условия настоящего Генерального соглашения могут быть дополне-

ны и изменены по обоюдному согласию Сторон. 
8.2. Все дополнения и изменения к настоящему Генеральному соглаше-

нию являются действительными, если они совершены в письменной 
форме и подписаны обеими Сторонами. 
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8.3. Настоящее Генеральное соглашение составлено на русском языке 
в 3-х экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую 
силу, из них два остаются в Национальном банке и один передается в 
банк-заявитель.

8.4. Приложения 1, 2, 3, 4 и 5 к настоящему Генеральному соглашению 
являются его неотъемлемой частью.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
9.1. Настоящее Генеральное соглашение вступает в силу с момента его 

подписания обеими Сторонами и действует в течение одного года. 
Прекращение действия Генерального соглашения не прекращает 
обязательство Банка по возврату уже полученных им кредитов и со-
блюдению условий залога, предусмотренных настоящим Генераль-
ным соглашением, а также обязательств Национального банка по вы-
свобождению залога в порядке, определенном настоящим Генераль-
ным соглашением и Положением.

9.2. Настоящее Генеральное соглашение считается продленным на каж-
дый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за один 
календарный месяц до истечения срока действия настоящего Гене-
рального соглашения не заявила в письменной форме о намерении 
его расторжения. 

9.3. Национальный банк имеет право в одностороннем порядке без пред-
варительного уведомления Банка расторгнуть настоящее Генераль-
ное соглашение в случаях: 
− нарушения Банком Положения и условий настоящего Генерального 

соглашения; 
− отзыва у Банка лицензии на проведение банковских операций, вы-

данной Национальным банком; 
− прекращения деятельности Банка, как юридического лица, в соответ-

ствии с действующим законодательством Кыргызской Республики; 
− объявления о банкротстве Банка.
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10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

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

Должность__________________

(подпись)______________М.П.

Банк:
ОАО/ЗАО «Коммерческий банк»
г. Бишкек, ул.____________.
Корсчет в НБКР №1010126______ 
БИК НБКР №_____
ИНН №_____________
ОКПО №___________
Код ГНИ: _____
Должность_________________

(подпись)_________________М.П.
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Приложение 1 
к Генеральному соглашению 

о кредитном аукционе

№______ от «____»_______20__г. 

 
СПИСОК ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ БАНКА,

имеющих право подписывать заявки банка на получение кредита по 
итогам кредитного аукциона и предоставлять залоговое обеспечение для 
получения кредита Национального банка.

«___» ____________ 20_ г.             г. Бишкек 

Настоящим ___________________________________________________, 
    (наименование банка)
в лице________________________________________________________, 
    (должность, Ф. И. О.)
действующего на основании _____________________________________, 
уполномочивает нижеперечисленные лица подписывать заявки банка на 
получение кредита по итогам кредитного аукциона: 

1. Ф. И. О. ответственного лица банка ______________________________
2. Адрес электронной почты ответственного лица банка ______________
3. Рабочий телефон ответственного лица банка ______________________

В случае каких-либо изменений банк незамедлительно предоставит 
в Национальный банк Кыргызской Республики обновленный Список от-
ветственных лиц банка, имеющих право подписывать заявки банка на 
получение кредита по итогам кредитного аукциона. 

Новый список ответственных лиц банка, имеющих право подписы-
вать заявки банка на получение кредита, предоставляется также в случае 
замены ответственных лиц банка, имеющих право подписывать заявки 
банка на получение кредита по итогам кредитного аукциона

 Должность 

Ф. И. О.___________________Подпись__________ М.П.___________ 
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Приложение 2 
к Генеральному соглашению 

о кредитном аукционе

№______ от «____»_______20__г. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КРЕДИТНОМ АУКЦИОНЕ
№ _________ «____» ___________20__ г.

 Заемщик______________________________________________________ 
    (наименование Банка-заемщика) 
1. Настоящим Банк направляет заявку на участие в кредитном аукционе 

для получения кредита в сумме___________________ (сумма 
цифрами и прописью) сом.

2. При этом Банк предлагает следующую ставку по кредитным 
средствам:

Ставка по кредиту________ % годовых 
3. Сумма полученного кредита будет Банком направлена на следующие 

цели:
Сумма 

кредита Срок кредита Целевое назначение 
(в разрезе отраслей)

1 Собственные заявки

2 Заявки НФКУ

Всего:

4. В обеспечение кредита предоставляется залог в виде: 

ГЦБ на сумму ____________(сумма цифрами и прописью) сом, в том 
числе: 

п/
п№

Регистрацион-
ный номер

Дата 
выпу-

ска

Дата 
пога-

шения

Количе-
ство 
штук

Номинал 
ГЦБ, сом

Номинальная 
стоимость, 

сом
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Вид валюты Сумма

Общая номинальная стоимость кредитного портфеля _____________
Количество кредитов, передаваемых в залог ____________________

5. При невыполнении обязательств в порядке, предусмотренном в Поло-
жении и Кредитном договоре, Банк согласен на безакцептное списа-
ние с корреспондентского счета суммы задолженности по кредиту. В 
случае недостаточности средств на корреспондентском счете Банка в 
Национальном банке, Банк предоставляет право Национальному бан-
ку во внесудебном порядке, безотлагательно обратить взыскание на 
предметы залога, указанные в пункте 4 настоящей Заявки, в соответ-
ствии с Положением и Генеральным соглашением о кредитном аукци-
оне. 

(Наименование Банка-заемщика) 

Должность 

Ф. И. О.__________________Подпись___________ М.П.___________ 

Иностранная валюта: 

Кредитный портфель:
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Приложение 3 
к Генеральному соглашению 

о кредитном аукционе

№______ от «____»_______20__г. 

У В Е Д О М Л Е Н И Е
 
Настоящим, Национальный банк Кыргызской Республики уведомля-

ет, что по итогам кредитного аукциона, состоявшегося «____» _______20 
____г., ваша заявка удовлетворена в следующих объемах: 

Код аукциона Заявка банка Дата 
выдачи

Дата погашения
Сумма (сом) % ставка

     

_______________ ______________ _____________ 
должность           (подпись)            (Ф.И.О.)  
 
 
Исполнитель: ФИО  
Тел:_____________ 



158

Нормативные акты Национального банка Кыргызской Республики № 6, 2013

Приложение 4 
к Генеральному соглашению 

о кредитном аукционе

Кредитный договор № _
к Генеральному соглашению о кредитных аукционах

№ _____ от _______ года

г. Бишкек                  от «___» __________ г.

Национальный банк Кыргызской Республики, именуемый в дальней-
шем «Национальный банк», в лице _____________________________
____, действующего на основании Закона Кыргызской Республики «О 
Национальном банке Кыргызской Республики» (и приказа №________ от 
________), с одной стороны, и

_____________________________________________, именуемое в 
дальнейшем «Банк», в лице ________________________________, дей-
ствующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно 
именуемые «Cтороны», заключили настоящий Договор (далее - «Договор») 
о нижеследующем: 

1. Предмет Кредитного договора

1.1. Национальный банк, на основании Генерального соглашения о кре-
дитном аукционе № ______ от _____ года (далее – Генеральное со-
глашение), по итогам Кредитного аукциона №____ от ______года и 
согласно настоящему Кредитному договору предоставляет Банку 
кредит в сумме ______ (сумма прописью) сомов на условиях, пред-
усмотренных настоящим Кредитным договором, Генеральным согла-
шением и Положением о порядке проведения Национальным банком 
Кыргызской Республики кредитных аукционов для целей рефинанси-
рования (далее - Положение).

2. Условия предоставления Кредита

2.1. Кредит предоставляется сроком на _______, с «___» _____ года по 
«___»_______ года.

2.2. Датой предоставления кредита является день перечисления денеж-
ных средств по Кредиту на корреспондентский счет Банка в Нацио-
нальном банке Кыргызской Республики.

2.3. Национальный банк перечисляет денежные средства по кредиту на 
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следующий рабочий день после подписания настоящего Договора и 
регистрации в уполномоченных органах по регистрации залога дого-
воров залога по кредиту, запрашиваемому Банком у Национального 
банка в соответствии с настоящим Кредитным договором.

2.4. Кредит, выдаваемый Национальным банком Банку в рамках настоя-
щего Кредитного договора, направлен на рефинансирование / под-
держание ликвидности (указать нужное).

2.5. Процентная ставка за пользование кредитом, устанавливается в раз-
мере __ (прописью) процента годовых, в течение всего срока, ука-
занного в пункте 2.1. настоящего Кредитного договора. Начисление 
и выплата процентов за пользование кредитом производится Банком 
ежемесячно, согласно установленному графику погашения задол-
женности (Приложение 1 к настоящему Кредитному договору), кото-
рый является неотъемлемой частью настоящего кредитного догово-
ра. Начисление процентов будет осуществляться в соответствии с 
Положением. 

2.6. Проценты начисляются с даты предоставления кредита (не включая 
эту дату) до даты погашения кредита (включая эту дату) на фактиче-
ский остаток задолженности по кредиту из расчета 365 дней в году и 
фактического количества дней в месяце.

2.7. Погашение основной суммы долга по кредиту и начисленных процен-
тов за пользование кредитом производится в соответствии с насто-
ящим Кредитным договором и графиком погашения задолженности 
(Приложение 1 к настоящему Кредитному договору), который являет-
ся неотъемлемой частью настоящего Кредитного договора.

2.8. В случае если дата погашения основной суммы кредита и/или уплаты 
начисленных процентов по нему приходится на праздничный, нера-
бочий или выходной день, то погашение основной суммы кредита и/
или начисленных процентов по нему осуществляется на следующий 
рабочий день.

2.9. Выплаты по погашению основной суммы по кредиту и/или начислен-
ных процентов по нему Банк перечисляет на соответствующий счет 
в Национальном банке (суммы по основному долгу на лицевой счет 
№______________, суммы по процентным платежам на лицевой счет 
№________________).
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3. Условия пользования Кредитом

3.1. Банк не вправе использовать предоставляемый Национальным бан-
ком кредит для проведения операций на межбанковском рынке, ва-
лютном рынке и рынке ценных бумаг, а также иных операций, в том 
числе операций со своими инсайдерами или аффилированными ли-
цами. 

3.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления Кредита, 
Банк обязан разместить полученные от Национального банка денеж-
ные средства среди своих заемщиков, в том числе НФКУ, по отраслям 
ранее указанных в заявке на участие в кредитных аукционах.

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, усло-
вия кредитования (процентная ставка, срок, направление (отрасль) 
кредитования, наименование и размер залога) и реквизитов соответ-
ствующего кредитного договора и договора о залоге (номер и дата).

3.4. Банк, в течение 3-х (трех) ближайших следующих рабочих дней по-
сле перечисления кредитных средств своим заемщикам, в том числе 
НФКУ должен предоставить Национальному банку:
− заверенные надлежащим образом копии кредитных договоров и 

договоров, подтверждающих залоговое обеспечение, с клиентом 
Банка, заключенных в соответствии с условиями настоящего 
Кредитного договора;

− заверенные надлежащим образом копии платежных документов, 
подтверждающих перечисление Банком кредитных средств в 
полном объеме на счета клиентов Банка.

3.5. В случае неиспользования полностью либо частичного использования 
Банком денежных средств по Кредиту, полученному Банком по насто-
ящему Кредитному договору о выдаче Кредита, в сроки, указанные в 
пункте 3.2. настоящего Кредитного договора, Банк обязан вернуть в 
Национальный банк всю сумму неиспользованных Банком денежных 
средств по Кредиту на следующий рабочий день после окончания сро-
ка, указанного в пункте 3.2. настоящего Кредитного договора.

3.6. В случае неполного и/или несвоевременного перечисления Банком 
в Национальный банк суммы денежных средств, Банк выплачивает 
Национальному банку неустойку в виде пени в размере 0,1 процента 
от суммы Кредита, по которому имеется неполное размещение, за 
каждый день просрочки.
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4. Залоговое обеспечение
4.1. Обеспечением выполнения Банком взятых на себя обязательств по 

возврату основной суммы долга по кредиту, полученному Банком по 
настоящему Кредитному договору, начисленных по нему процентов, 
неустойки в виде штрафов, пени и других выплат Банка по настоя-
щему Кредитному договору и Генеральному соглашению, являются 
принадлежащие Банку _______ (указывается вид залога) или НФКУ, 
в случае рекредитования кредита _______ (указывается вид залога). 
Конкретный перечень принадлежащего Банку или НФКУ, в случае ре-
кредитования кредита, залогового обеспечения, передаваемого Бан-
ком в залог Национальному банку в обеспечение своих обязательств 
по настоящему Кредитному договору и Генеральному соглашению, 
будет указываться в соответствующем договоре о залоге, заключае-
мом между Банком и Национальным банком.

6. Прочие условия
6.1. Другие условия, не предусмотренные настоящим Кредитным догово-

ром, права, обязанности и ответственность Сторон, регулируются По-
ложением и Генеральным соглашением.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Кредитному договору вносят-
ся путем заключения в письменной форме дополнительного соглаше-
ния, которое является его неотъемлемой частью. 

6.3. Настоящий Кредитный договор, включая уведомление и договор о 
Залоге по форме Приложения 3 и 5, является неотъемлемой частью 
Генерального соглашения № _____ от _____ года о кредитном аукци-
оне, заключенного между Национальным банком и Банком, и состав-
лен в 3-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, один экзем-
пляр - для уполномоченных органов, осуществляющих регистрацию 
залога. 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

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

Должность__________________
(подпись)______________М.П.

Банк:
ОАО/ЗАО «Коммерческий банк»
г. Бишкек, ул.____________.
Корсчет в НБКР №1010126______ 
БИК НБКР №_____
ИНН №_____________
ОКПО №___________
Код ГНИ: _____
Должность_________________
(подпись)_______________М.П.
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Приложение 1

к Кредитному договору 
№ __от «__»_________20__г.

График погашения Кредита

Сумма кредита: _______________сом
Процентная ставка (годовых):_____%
Погашение процентов: ежемесячно
Расчетный год: 365 дней
Срок кредита:_____дней
Дата выдачи кредита: «__»______20__г.
Дата погашения кредита: «__»______20__г.

Месяцы Даты пога-
шения 

Погашение 
процен-

тов*

Погашение 
основной 

суммы

Всего к 
погашению

Итого 

* при расчете процентов используется фактическое количество дней 
использования кредита 

НБКР:
Национальный банк Кыргызской 
Республики

Должность__________________

(подпись)______________М.П.

Банк:
ОАО/ЗАО «Коммерческий банк»

Должность_________________

(подпись)_________________М.П.



163

Нормативные акты Национального банка Кыргызской Республики № 6, 2013

Приложение 5 
к Генеральному соглашению 

о кредитном аукционе

Договор о залоге 
к Кредитному договору № __ от «__» ______ года

г. Бишкек № ___________________________«___» _________ года

Национальный банк Кыргызской Республики, именуемый в дальнейшем 
«НБКР» или «Залогодержатель», в лице _____________________________, 
действующего на основании Закона Кыргызской Республики «О 
Национальном банке Кыргызской Республики» и приказа №________ от 
________, с одной стороны, и ___________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Банк» или «Залогодатель», в лице _________
_______________________, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, далее совместно именуемые «Cтороны», заключили настоящий 
Договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Залогодержатель предоставил Залогодателю кредит в размере 
_________ (сумма прописью) сомов. Окончательный срок погашения 
кредита и начисленных процентов по нему, согласно Кредитному до-
говору о выдаче кредита № __ от «__» ____ года (далее – Кредитный 
договор) в рамках Генерального соглашения№ ____ от ___ года ( о 
кредитном аукционе далее – Генерального соглашение) наступает 
«__» _____ года.

1.2. В обеспечение выполнения обязательств Залогодателя по Кредитно-
му договору, Залогодатель передает Залогодержателю в залог ниже-
перечисленные (ГЦБ) _______ на общую номинальную стоимость в 
размере ______ (сумма прописью) сомов, следующих выпусков и в 
следующих объемах:

№
№ 
п/п

Регистрационный 
номер

Дата 
выпу-

ска
ГЦБ

Дата 
погашения 

ГЦБ

Количество 
ГЦБ

(штук)

Номинальная 
цена 1 ГЦБ 

(сом)

Номинальная 
стоимость ГЦБ 

(сом)

Итого:
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1.3. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения обязательств 
Залогодателя по Кредитному договору и Генеральному соглашению в 
течение срока его действия. 

1.4. Залогодатель отвечает перед Залогодержателем заложенным имуще-
ством, указанным в пункте 1.2. настоящего Договора, в полном объеме 
своих обязательств по Кредитному договору и Генеральному согла-
шению, включая основную сумму кредита, начисленных процентов по 
нему, штрафных санкций и пени; возмещение издержек и иных расхо-
дов (включая судебные издержки), вызванных обращением взыскания 
на предметы залога, вследствие неисполнения, просрочки исполнения 
или иного ненадлежащего исполнения основного обязательства со-
гласно Кредитному договору и Генеральному соглашению.

1.5.  Право собственности на заложенные ГЦБ переходит к Залогодержа-
телю в случае полного или частичного неисполнения Залогодателем 
своих обязательств перед Залогодержателем в порядке, установлен-
ном настоящим Договором, Генеральным соглашением и действую-
щим законодательством Кыргызской Республики.

1.6.  Залогодатель гарантирует, что предоставляемые в залог ГЦБ, указан-
ные в пункте 1.2. настоящего Договора, не находятся в другом залоге, 
в споре и под запрещением не состоят, не являются и не будут яв-
ляться 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 по-
влиять на исполнение Залогодателем своих обязательств перед 
Залогодержателем по настоящему Договору, Кредитному договору 
и Генеральному соглашению, до дня наступления/начала действия 
данных изменений. 

2.1.3. Залогодатель гарантирует и дает свое полное согласие на безотла-
гательное (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, Генеральному соглашению и по настоящему 
Договору. 
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2.1.4. Своевременно и надлежащим образом провести все мероприятия, 
предусмотренные действующим законодательством Кыргызской Ре-
спублики, необходимые для осуществления регистрации и вступле-
ния в силу настоящего Договора.

2.2. Залогодатель имеет право получать купонные выплаты по заложен-
ным ГЦБ. 

2.3. Последующий залог ГЦБ, являющихся предметами залога по насто-
ящему 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 положе-

ний Кредитного договора и Генерального соглашения;
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 положе-
ний, предусмотренных настоящим Договором или законодатель-
ством Кыргызской Республики. 

2.4.2. В случае, если Залогодатель или третья сторона препятствуют пе-
редаче ГЦБ во владение Залогодержателя, предпринять законные 
действия, необходимые для получения имущества от Залогодателя 
или третьей стороны. 

2.4.3. Передать свои права по настоящему Договору третьему лицу.
2.4.4. Обращение взыскания на ГЦБ производится во внесудебном поряд-

ке 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 удовлетво-
ряются из стоимости ГЦБ, включают в себя: возврат основной суммы 
кредита, выплату процентов за пользование кредитом, возмещение 
возможных убытков и неустойки (штрафов, пени) вследствие неис-
полнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего испол-
нения основного обязательства согласно Кредитному договору и 
Генеральному соглашению; возмещение издержек и иных расходов 
(включая судебные издержки), вызванных обращением взыскания.
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3. УСЛОВИЯ ЗАЛОГА
3.1. Стороны согласились с тем, что заложенные в соответствии с настоя-

щим Договором ГЦБ будут находиться на резервном (залоговом) суб-
счете Депо-счета Залогодателя в Головном депозитарии ГЦБ НБКР. 

После подписания настоящего Договора, Залогодатель обязуется на-
править поручение в Головной депозитарий ГЦБ НБКР о перечислении 
заложенных в соответствии с настоящим Договором ГЦБ на резервный 
(залоговый) субсчет Депо-счета Залогодателя в Головном депозитарии 
ГЦБ НБКР в соответствии с условиями, указанными с Положении.
3.2. По взаимному согласию Сторон заложенные в соответствии с насто-

ящим Договором ГЦБ могут быть заменены на другие ГЦБ, эмитента-
ми которых выступают Правительство КР или НБКР, принадлежащие 
Залогодателю, с оформлением по согласованию Сторон новых дого-
воров о залоге между Залогодержателем и Залогодателем, с их реги-
страцией в Головном депозитарии ГЦБ НБКР и оплатой регистраци-
онного сбора. Расходы на регистрацию при этом несет Залогодатель.

3.3. В случае неисполнения Залогодателем требований, предусмотрен-
ных в пунктах 3.1., 3.2. и других пунктах настоящего Договора, при 
наступлении сроков погашения ГЦБ, заложенных в соответствии с 
настоящим Договором и находящихся на резервном (залоговом) суб-
счете Депо-счета Залогодателя в Головном депозитарии ГЦБ НБКР, 
Стороны уполномочили Головной депозитарий ГЦБ НБКР перечис-
лить номинальную стоимость указанных ГЦБ со счета Центрального 
казначейства при Министерстве финансов Кыргызской Республики на 
счет Залогодержателя, открытый в НБКР.

3.4. При неисполнении обеспеченного залогом обязательства согласно 
Кредитному договору и Генеральному соглашению, Залогодержатель 
вправе требовать перевода ГЦБ, заложенных в соответствии с насто-
ящим Договором, на Депо-счет Залогодержателя в Головном депози-
тарии ГЦБ НБКР.

3.5.  Стороны согласились, что сборы за регистрацию настоящего Догово-
ра в Головном депозитарии ГЦБ НБКР оплачивает Залогодатель.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

по настоящему Договору, Стороны возмещают друг другу все причи-
ненные убытки в соответствии с законодательством Кыргызской Ре-
спублики. 

4.2. Возмещение убытков и выплата пени не освобождает виновную сто-
рону от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим До-
говором, Кредитным договором и Генеральным соглашением.
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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 соот-
ветствии с условиями настоящего Договора, Генерального соглаше-
ния 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 Залого-
дателем 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/рас-
ходов, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнени-
ем Залогодателем своих обязательств по Кредитному договору, Гене-
ральному соглашению 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 осу-
ществляются за счет Залогодателя. Регистрация настоящего Догово-
ра осуществляется Залогодателем.

6.4. Настоящий Договор подлежит регистрации в Головном депозитарии 
ГЦБ в НБКР.

6.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента регистрации в соот-
ветствующих уполномоченных органах в соответствии с пунктом 6.4. 
настоящего Договора.

6.6. Настоящий Договор составлен в 3-х (трех) подлинных экземплярах, 1 
(один) экземпляр – для хранения у Залогодателя, 1 (один) экземпляр 
– для представления в соответствующие уполномоченные органы 
для регистрации, 1 (один) экземпляр – для хранения в НБКР. 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:    ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:

Зарегистрировано в НБКР

«_____» _______ 20__ года № _______________________________

_____________________/________________________________________
           (подпись)         (должность, Ф.И.О.)
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Приложение 5 
к Генеральному соглашению 

о кредитном аукционе

Договор о залоге 
к Кредитному договору № __ от «__» ______ года

г. Бишкек   № ________________________   
«___» ________ года

Национальный банк Кыргызской Республики, именуемый в дальней-
шем «НБКР» или «Залогодержатель», в лице _______________________
__________, действующего на основании Закона Кыргызской Республики 
«О Национальном банке Кыргызской Республики» и приказа №________ 
от ________, с одной стороны, и _______________________________
______, именуемое в дальнейшем «Банк» или «Залогодатель», в лице 
_____________________________, действующего на основании Устава, 
с другой стороны, далее совместно именуемые «Cтороны», заключили 
настоящий договор залога права требования по договору банковского 
вклада (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Залогодержатель предоставил Залогодателю кредит в размере 

_________ (сумма прописью) сомов. Окончательный срок погашения 
кредита и начисленных процентов по нему, согласно Кредитному до-
говору о выдаче кредита № __ от «__» ____ года (далее – Кредитный 
договор), заключенному в рамках Генерального соглашения о кредит-
ном аукционе № ____ от ___ года (далее – Генерального соглаше-
ние), наступает «__» _____ года.

1.2. В обеспечение выполнения обязательств Залогодателя по Кредит-
ному договору, Залогодатель передает Залогодержателю право тре-
бования денежных средств по Договору банковского вклада (Согла-
шению об открытии и обслуживании депозитного счета Банка в ино-
странной валюте в Национальном банке Кыргызской Республики) № 
___________ от ________года, заключенному между Залогодателем 
и Национальным банком Кыргызской Республики (далее – «Предмет 
залога» или «Договор банковского вклада»), в полном объеме.

1.3. Денежные средства по банковскому вкладу размещены на счете 
____________________, открытом в НБКР на имя Залогодателя, и 
их размер составляет: __________ (сумма прописью) долларов США 
/ Евро. Срок возврата банковского (депозитного) вклада наступает 
«___»______________ года.

1.4. Согласованная Сторонами общая стоимость Предмета залога на 
момент подписания настоящего Договора составляет ____________ 
(сумма прописью) долларов США / Евро.
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1.5. На Предмет залога, указанный в пункте 1.2. настоящего Договора, За-
логодатель не имеет права распоряжения, включая его предоставле-
ние в последующий залог, снятие/перечисление средств со счета, без 
согласия Залогодержателя.

1.6. Залогодатель гарантирует, что Предмет залога ранее нигде не зало-
жен и свободен от долгов и прав третьих лиц.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Права и обязанности Залогодержателя:
2.1.1. Требовать от Залогодателя замены Предмета залога либо предо-

ставления дополнительного обеспечения в случае снижения его 
стоимости в результате снижения официального курса валюты, в 
которой размещен банковский вклад (депозит).

2.1.2. Потребовать от Залогодателя досрочного исполнения обязательств, 
оговоренных в Кредитном договоре и пункте 1.2. настоящего До-
говора, а если его требование не будет удовлетворено – обратить 
взыскание на Предмет залога в следующих случаях:

1) в случае нарушений Залогодателем условий, требований и по-
ложений Кредитного договора;

2) в случае если Залогодатель не оплатил задолженности или нару-
шил срок оплаты задолженности по Кредитному договору, включая 
задолженность по основной сумме Кредита, начисленным процен-
там по нему, неустойки (штрафов и пени) и другие выплаты;

3) при нарушении со стороны Залогодателя требований или поло-
жений настоящего Договора;

4) при нарушении Залогодателем Положения «О порядке проведе-
ния Национальным банком Кыргызской Республики кредитных 
аукционов для целей рефинансирования и поддержания ликвид-
ности» и Генерального соглашения о кредитном аукционе;

5) в других случаях, предусмотренных настоящим Договором или 
законодательством Кыргызской Республики. 

2.1.3. В случае, когда суммы, вырученной от реализации Предмета за-
лога, недостаточно для полного удовлетворения требований Зало-
годержателя, получить недостающую сумму из другого имущества 
Залогодателя, на которое может быть обращено взыскание в соот-
ветствии с законодательством Кыргызской Республики.

2.1.4. В случае если Залогодатель или третья сторона препятствуют пере-
даче Предмета залога Залогодержателю, предпринять законные 
действия, необходимые для получения имущества от Залогодателя 
или третьей стороны.
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2.1.5. Передать (возмездно или безвозмездно) свои права по настоящему 
Договору третьим лицам.

2.1.6. Имеет другие права, предусмотренные настоящим Договором.
2.1.7. Залогодержатель вправе осуществлять контроль за выполнением 

настоящего Договора и запрашивать сведения, необходимые ему 
для реализации контрольных функций, проверять наличие и состо-
яние Предмета залога.

2.2. Права и обязанности Залогодателя:
2.2.1. Не передавать, не закладывать, а также не распоряжаться денеж-

ными средствами по Договору банковского вклада каким бы то ни 
было иным образом, без письменного согласия Залогодержателя.

2.2.2. Не совершать действий, влекущих уменьшение, видоизменение, 
прекращение, утрату Предмета залога, без согласия Залогодержа-
теля.

2.2.3. Сообщать Залогодержателю об изменениях, произошедших с Пред-
метом залога, о возможных нарушениях третьими лицами или при-
тязаниях третьих лиц на эти права в трехдневный срок с момента, 
когда Залогодателю станет известно об этом.

2.2.4. По запросам Залогодержателя, в трехдневный срок, предоставить 
ему возможность ознакомиться с любой документацией, касающей-
ся Предмета залога, представить любую другую необходимую За-
логодержателю информацию о Предмете залога.

2.2.5. Не вносить изменений и дополнений в Договор банковского вклада 
без получения письменного согласия Залогодержателя. 

2.2.6. Несет другие обязательства, предусмотренные настоящим Догово-
ром;

2.2.7. Обращение взыскания на Предмет залога производится во внесу-
дебном порядке в соответствии с условиями настоящего Договора. 
Залогодатель гарантирует и дает свое полное согласие на внесудеб-
ный порядок обращения взыскания на Предмет залога и внесудеб-
ную реализацию Предмета залога независимо от его характеристик 
и состава в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
принятых на себя обязательств по Кредитному договору о предо-
ставлении кредита и по настоящему Договору.

2.2.8. Залогодатель вправе в любое время до момента реализации Пред-
мета залога, которое может быть осуществлено в соответствии с 
настоящим Договором, исполнить обеспеченное данным залогом 
обязательство или ту его часть, исполнение которой просрочено.
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3. Условия залога
3.1.  Стороны согласились с тем, что текущий остаток денежных средств, 

размещенных на счете Залогодателя №_________, открытом в НБКР 
по Договору банковского вклада, эквивалентный в сомах (в пересчете 
на сомы) по официальному курсу НБКР доллара США / Евро на дату 
переоценки, не должен быть ниже текущего остатка задолженности 
Залогодателя перед Залогодержателем по полученным кредитным 
средствам согласно Кредитному договору о предоставлении кредита 
с учетом применяемого Залогодержателем соответствующего коэф-
фициента покрытия (залогового коэффициента). 

Залогодержатель на периодической основе будет производить перео-
ценку по официальному курсу НБКР доллара США / Евро текущего остатка 
денежных средств, размещенных на счете Залогодателя №____________, 
открытом в НБКР на предмет соответствия положениям, предусмотрен-
ным абзацем первым настоящего пункта, и направлять Залогодателю со-
ответствующие требования-уведомления о необходимости предоставле-
ния дополнительного залогового обеспечения либо погашения соответ-
ствующей части задолженности по кредитным средствам по Кредитному 
договору о предоставлении кредита.

В случае если в течение срока действия настоящего Договора снижение 
текущего остатка денежных средств, размещенных на счете Залогодателя 
№_______________, открытом в НБКР, эквивалентного в сомах, будет 
ниже суммы, рассчитанной согласно абзацу первому настоящего пункта, 
более чем на 5 (пять) процентов, то Залогодатель в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня поступления Залогодателю соответствующего требо-
вания-уведомления Залогодержателя обязуется довести сумму денежных 
средств, размещенных на счете Залогодателя №_____________, открытом 
в НБКР, в долларах США / Евро, до требуемой суммы, указанной в требо-
вании-уведомлении Залогодержателя, либо погасить соответствующую 
часть кредита, полученного Залогодателем от Залогодержателя согласно 
Кредитному договору о представлении кредита, так, чтобы сумма займа, 
эквивалентная в сомах по официальному курсу НБКР доллара США / 
Евро на дату переоценки покрывала текущий остаток задолженности 
Залогодателя перед Залогодержателем по Кредитному договору о пред-
ставлении кредита как минимум на 120,0 %. 

 При этом в случае повышения официального курса доллара США / 
Евро, установленного НБКР, какая-либо часть суммы займа высвобожде-
нию и возврату Залогодателю не подлежит. 
3.2. Залогодатель обязуется в течение 1 (одного) рабочего дня с момента 

подписания настоящего Договора предоставить в НБКР подписанный 
настоящий Договор и уведомить о том, что денежные средства, на-
ходящиеся на счете Залогодателя №, открытом в НБКР по Договору 
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банковского вклада, право требования по которому является Пред-
метом залога, не будут выплачены (сняты/перечислены) со счета За-
логодателя в НБКР без письменного согласия Залогодержателя. 

3.3. Залогодатель вправе с письменного согласия Залогодержателя про-
изводить полное или частичное снятие денежных средств размещен-
ных на счете Залогодателя №______________, открытом в НБКР в 
случае полного или частичного исполнения Залогодателем своих 
обязательств по полученному кредиту от Залогодержателя согласно 
Кредитному договору о предоставлении кредита, при соблюдении ус-
ловий, предусмотренных пунктом 3.1. настоящего Договора.

4. Порядок обращения взыскания на Предмет залога

4.1. В случае возникновения необходимости обращения взыска-
ния на денежные средства, находящиеся на счете Залогодателя 
№___________, открытом в НБКР по Договору банковского вклада, 
право требования по которому является Предметом залога в соответ-
ствии с положениями настоящего Договора, Стороны пришли к согла-
шению о том, что обращение взыскания на Предмет залога будет осу-
ществляться во внесудебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Кыргызской Республики и условиями настоящего 
Договора.

4.2. В случае наступления момента неисполнения обеспеченного зало-
гом обязательства согласно Соглашению о предоставлении кредита, 
а также при наступлении условий, предусмотренных пунктом 2.1.2. 
настоящего Договора, и начала обращения взыскания на Предмет 
залога, Залогодатель предоставляет право Национальному банку 
списать в безакцептном (бесспорном) порядке со счета Залогодателя 
№________, открытого в НБКР по Договору банковского вклада, де-
нежные средства и перевести их на счет Залогодержателя. 

4.3. В случае безакцептного (бесспорного) списания/изъятия денежных 
средств в иностранной валюте, конвертирование (перевод) изъятых/
списанных денежных средств в валюту выданного Залогодержателем 
Залогодателю Кредита производится в соответствии с официальным 
курсом, установленным НБКР на день списания/изъятия денежных 
средств.

4.4. При обращении взыскания на Предмет залога Залогодатель также 
обязуется уступить свои права требования по Договору банковского 
вклада, указанному в пункте 1.2. настоящего Договора и являющему-
ся Предметом залога. 
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4.5. В части уступки прав требования по Договору банковского вклада, 
являющихся Предметом залога, настоящий Договор заключен с отла-
гательным условием в соответствии со статьей 173 и главой 18 Граж-
данского кодекса Кыргызской Республики. Права требования по ука-
занному Договору банковского вклада переходят к Залогодержателю 
на следующий день после начала обращения взыскания на Предмет 
залога, указанный в пункте 1.2. настоящего Договора. 

5. Ответственность Сторон

5.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
по настоящему Договору, Стороны возмещают друг другу все причи-
ненные убытки в соответствии с законодательством Кыргызской Ре-
спублики.

5.2.  В случае неисполнения Залогодателем обязательств, предусмотрен-
ных пунктом 3.1. настоящего Договора, Залогодатель уплачивает За-
логодержателю пеню в размере 0,05 процентов от общей стоимости 
Предмета залога согласно пункту 1.5. настоящего Договора за каж-
дый день неисполнения своих обязательств.

5.3.  Возмещение убытков и выплата пени не освобождает виновную сто-
рону от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим До-
говором и Кредитным договором о предоставлении кредита.

6. Прочие условия
6.1. Уступка прав Залогодержателя по настоящему Договору производит-

ся в соответствии с законодательством Кыргызской Республики без 
согласия Залогодателя.

6.2. Залогодатель не вправе уступать свои права и обязанности по насто-
ящему Договору третьим лицам, без согласия Залогодержателя.

6.3. Споры в связи с настоящим Договором подлежат разрешению в пред-
усмотренном законодательством Кыргызской Республики порядке.

6.4. Условия настоящего Договора могут быть изменены и дополнены 
только по взаимному соглашению Сторон.

6.5. Затраты по оформлению и регистрации настоящего Договора осу-
ществляются за счет Залогодателя.

6.6. Настоящий Договор подлежит регистрации в Залоговой регистраци-
онной конторе Кыргызской Республики. 

6.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента регистрации в соот-
ветствующих уполномоченных органах в соответствии с пунктом 6.6. 
настоящего Договора.
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6.8. Настоящий Договор действует до полного исполнения Залогодателем 
своих обязательств по Кредитному договору о предоставлении кредита.

6.9. Настоящий Договор составлен в 3-х (трех) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, 1 (один) экземпляр – для Залогода-
теля, 1 (один) экземпляр – для представления в соответствующие 
уполномоченные органы для регистрации, 1 (один) экземпляр – для 
хранения в Национальном банке Кыргызской Республики. 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

           ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:      ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:

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

Должность__________________

(подпись)______________М.П

Банк:
ОАО/ЗАО «Коммерческий банк»
г. Бишкек, ул.____________.
Корсчет в НБКР №1010126______ 
БИК НБКР №_____
ИНН №_____________
ОКПО №___________
Код ГНИ: _____
Должность_________________

(подпись)_________________М.П.
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Приложение 5 
к Генеральному соглашению 

о кредитном аукционе
Договор о залоге 

к Кредитному договору № __ от «__» ______ года
г. Бишкек  № ____________________«___» ________ года

Национальный банк Кыргызской Республики, именуемый в дальней-
шем «НБКР» или «Залогодержатель», в лице _______________________
__________, действующего на основании Закона Кыргызской Республики 
«О Национальном банке Кыргызской Республики» и приказа №________ 
от ________, с одной стороны, 

и _____________________________________, именуемое в дальней-
шем «Банк» или «Залогодатель», в лице ____________________________, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно 
именуемые «Cтороны», заключили настоящий Договор залога прав тре-
бований по кредитным договорам (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Залогодержатель предоставил Залогодателю кредит в размере 
_________ (сумма прописью) сомов. Окончательный срок погашения 
кредита и начисленных процентов по нему, согласно Кредитному до-
говору о выдаче кредита № __ от «__» ____ года (далее – Кредитный 
договор) в рамках Генерального соглашения № ____ от «__» ____ 
года о кредитном аукционе (далее – Генерального соглашение) на-
ступает «__» _____ года.

1.2. В обеспечение выполнения обязательств Залогодателя по Кредитно-
му договору, Залогодатель передает Залогодержателю права требо-
вания (далее – «Предметы залога») по кредитным договорам, заклю-
ченным 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. Согласованная Сторонами общая стоимость Предметов залога на 
момент подписания настоящего Договора составляет ________ (сум-
ма прописью) сом.

1.4. На Предметы залога, указанные в пункте 1.2. настоящего Договора, 
Залогодатель не имеет права распоряжения, включая их предостав-
ление в последующий залог, без согласия Залогодержателя.
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2.Условия Договора

2.1. Залогодатель подтверждает Залогодержателю, что на момент заклю-
чения настоящего договора Предметы залога отвечают следующим 
требованиям:
1) кредитные договора заключены с соблюдением законодатель-

ства Кыргызской Республики, и правом, применимым к указан-
ным 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 со-
ответствии с указанными Кредитными договорами, не содержат 
ограничений по переходу прав требований кредитора/залогодер-
жателя к третьему лицу;

4) имущественные права (права требования) принадлежат Залого-
дателю исходя из Кредитных договоров и не обременены други-
ми обязательствами Залогодателя, в отношении них отсутствуют 
споры и предъявленные в установленном порядке требования, и 
в отношении них не требуется согласие или разрешение третье-
го лица для отчуждения;

5)  кредиты, права требования по которым являются Предметами 
залога по настоящему Договору, отнесены к категории неклас-
сифицированных активов (за исключением активов под наблю-
дением) в соответствии с Положением о классификации активов 
и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие потенци-
альных потерь и убытков, утвержденным Постановлением Прав-
ления НБКР, а также не реструктуризированы.

6) кредиты, права требования по которым являются Предметами 
залога по настоящему Договору, соответствуют характеристи-
кам, предусмотренным в Рекомендациях по формированию 
портфеля кредитов, соответствующих определенным характе-
ристикам, утвержденными постановлением Комитета по надзору 
Национального банка №12/2 от 16.06.2011 г.

2.2. Залогодатель подтверждает Залогодержателю, что на момент заклю-
чения настоящего Договора, организация/физическое лицо, выступа-
ющие заемщиком Залогодателя по Кредитным договорам отвечают 
следующим требованиям:
1) организация или физическое лицо имеет не более 10 процентов 

акций Залогодателя (в случае если имеет вообще), и 
Залогодатель имеет долю в уставном капитале организации в 
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размере не более 10 процентов ее уставного капитала или имеет 
не более 10 процентов акций организации (в случае если имеет 
вообще); физическое лицо не является инсайдером или аффи-
лированным лицом Залогодателя;

2) является резидентом Кыргызской Республики.
2.3.  Предметы залога остаются в собственности Залогодателя без права 

распоряжения до выполнения Банком всех обязательств по Кредит-
ному договору.

2.4. Рыночная стоимость прав требований по Кредитным договорам, вы-
раженным в иностранной валюте, определяется по официальному 
курсу Национального банка Кыргызской Республики на дату проведе-
ния их оценки Национальным банком.

3.Права и обязанности Сторон
3.1. Права и обязанности Залогодержателя:
3.1.1. Проверять документальное и фактическое наличие, объемы и со-

стояние 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 слу-
чае их утраты либо снижения их стоимости.

3.1.4. Требовать от Залогодателя досрочного исполнения обеспеченных 
настоящими Предметами залога обязательств, если Предметы за-
лога утрачены, а также в случае если Стороны не пришли к согла-
сию о восстановлении или замене Предметов залога либо дополни-
тельном обеспечении.

3.1.5. Потребовать 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 Пред-
меты залога в следующих случаях:
1) в случае нарушений Залогодателем условий, требований и по-

ложений Кредитного договора;
2) в случае если Залогодатель не оплатил задолженности или 

нарушил срок оплаты задолженности по Кредитному договру, 
включая задолженность по основной сумме Кредита, начислен-
ных процентов по нему, неустойки (штрафов и пени) и других 
выплат;
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3) при нарушении со стороны Залогодателя требований или по-
ложений настоящего Договора;

4) при нарушении Залогодателем правил сохранности, замены 
или восстановления Предметов залога;

5) в случае утраты Предметов залога, включая по обстоятель-
ствам, за которые Залогодатель не отвечает, а также снижения 
стоимости Предметов залога, если Залогодатель не заменил 
или не восстановил Предметы залога, либо не предоставил до-
полнительное обеспечение в соответствии с требованиями на-
стоящего Договора; 

6) нарушения Залогодателем правил о последующем залоге, обя-
занностей по сохранности Предметов залога, обязанностей по 
предупреждению Залогодержателя о правах третьих лиц на 
Предметы залога;

7) при нарушении Залогодателем Положения «О порядке проведе-
ния Национальным банком Кыргызской Республики кредитных 
аукционов для целей рефинансирования и поддержания лик-
видности» и Генерального соглашения о кредитном аукционе;

8) 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 Залогодер-
жателя, получить недостающую сумму из другого имущества Зало-
годателя, на которое может быть обращено взыскание в соответ-
ствии с законодательством Кыргызской Республики.

3.1.7. В случае если Залогодатель или третья сторона препятствуют пере-
даче Предметов залога Залогодержателю, предпринять законные 
действия, необходимые для получения имущества от Залогодателя 
или третьей стороны.

3.1.8. Передать (возмездно или безвозмездно) свои права по настоящему 
Договору третьим лицам.

3.1.9. Осуществлять контроль за выполнением настоящего Договора и за-
прашивать сведения, необходимые ему для реализации контроль-
ных функций, проверять наличие и состояние Предметов залога.

3.1.10. Имеет 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 действитель-

ности и законности Предметов залога.
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3.2.3. Не совершать действий, влекущих уменьшение, видоизменение, 
прекращение, утрату Предметов залога, без согласия Залогодержа-
теля.

3.2.4. Сообщать Залогодержателю об изменениях, произошедших с Пред-
метами залога, о возможных нарушениях третьими лицами или при-
тязаниях третьих лиц на эти права (Предметы залога) в трехднев-
ный срок с момента, когда Залогодателю станет известно об этом.

3.2.5. По запросам Залогодержателя, в трехдневный срок, предоставить 
ему возможность ознакомиться с любой документацией, касающей-
ся Предметов залога, представить любую другую необходимую За-
логодержателю 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 несо-
ответствие Предметов залога требованиям настоящего Договора, 
предоставить с согласия Залогодержателя, другое обеспечение, по 
своей стоимости эквивалентное стоимости Предметов залога, в сро-
ки, предусмотренные в пункте 4.2. настоящего Договора. 

3.2.7. Обеспечить доступ представителей Залогодержателя к месту на-
хождения прав требования (Предметов залога), а также месту на-
хождения залогового обеспечения Кредитных договоров, с целью 
осуществления мониторинга их наличия, состояния и условий их 
содержания.

3.2.8. Извещать Залогодержателя об изменении своего место нахожде-
ния, 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, обреме-
нять его какими-либо обязательствами либо иным образом распо-
ряжаться 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, осущест-
влять действия, предусмотренные подпунктом 3.2.6. настоящего 
Договора.

3.2.11. Информировать Залогодержателя до 5 (пятого) числа каждого ме-
сяца о выполнении заемщиками Залогодателя условий Кредитных 
договоров, являющихся Предметами залога по настоящему Дого-
вору, и состоянии обеспечения по ним и предоставлять по ним от-
чет, указанный в Приложении 2 к настоящему Договору. 
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3.2.12. Не вносить изменений и дополнений в Кредитные договора, явля-
ющиеся Предметами залога по настоящему Договору, и в договора 
залога, которые обеспечивают выполнение Кредитных договоров, 
без получения письменного согласия Залогодержателя. 

3.2.13. По требованию Залогодержателя, в течение 10 (десяти) рабочих 
дней со дня поступления данного требования, передать Залого-
держателю оригиналы Кредитных договоров по Предметам залога 
и оригиналы договоров залога по указанным Кредитным догово-
рам со всеми необходимыми и прилагаемыми к ним документами.

3.2.14. Соблюдать установленные Залогодержателем требования по за-
логовому обеспечению и в случае отклонения от них предоставить 
дополнительный залог в срок, указанный в пункте 4.2. настоящего 
Договора; 

3.2.15. Несет другие обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
3.3. Обращение взыскания на Предметы залога производится во внесу-

дебном порядке в соответствии с условиями настоящего Договора. 
Залогодатель гарантирует и дает свое полное согласие на внесудеб-
ный порядок обращения взыскания на Предметы залога и внесудеб-
ную реализацию Предметов залога независимо от его характеристик 
и состава в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
принятых на себя обязательств по Кредитному договору о предостав-
лении кредита и по настоящему Договору.

3.4. Залогодатель вправе в любое время до момента реализации Зало-
годержателем 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. на-
стоящего Договора, в связи с:

- окончанием сроков исполнения своих обязательств заемщиками За-
логодателя по Кредитным договорам, права требования по которым 
являются Предметами залога по настоящему Договору;

- исполнением заемщиками Залогодателя своих обязательств по Кре-
дитным 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 зало-
говых коэффициентов) прав требований по Кредитным договорам и 
других видов залога (в случае наличия таковых), являющихся Пред-
метами залога согласно договорам о залоге, относящимся к Кредит-
ному договору о предоставлении кредита. 

В случае если по результатам проведенной переоценки будет выявлено, 
что общая стоимость (с учетом применяемых Залогодержателем соответ-
ствующих залоговых коэффициентов) прав требований по Кредитным 
договорам, являющимся Предметами залога, составляет менее 80 
(восьмидесяти) процентов от суммы текущего остатка задолженности 
Залогодателя перед Залогодержателем по полученному кредиту, согласно 
Соглашению о предоставлении кредита, то Залогодержатель направляет 
Залогодателю соответствующее требование-уведомление о необходимо-
сти предоставления дополнительного залогового обеспечения. 

Залогодатель в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня поступле-
ния к нему соответствующего требования-уведомления Залогодержателя 
о необходимости предоставления дополнительного залогового обе-
спечения обязуется предоставить Залогодержателю дополнительное 
залоговое обеспечение в виде прав требований по кредитам до суммы, 
не ниже требуемой, указанной в соответствующем требовании-уведом-
лении Залогодержателя, либо погасить соответствующую часть кредита, 
полученного Залогодателем от Залогодержателя согласно Кредитному 
договору о предоставлении кредита. 

При этом в случае наличия других видов залога, Залогодержатель 
вправе рассчитать сумму необходимого к предоставлению дополнитель-
ного 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 коэф-
фициентов) покрывают текущий остаток задолженности Залогодателя 
перед Залогодержателем по полученным кредитным средствам согласно 
Кредитному договору о предоставлении кредита.

5. Ответственность Сторон 
5.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств по настоящему Договору, Стороны возмещают друг другу все причи-
ненные убытки в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
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5.2.  В случае неисполнения Залогодателем обязательств, предус-
мотренных пунктом 4.2. настоящего Договора, Залогодатель уплачива-
ет Залогодержателю пеню в размере 0,05 процентов 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 Дого-
вора и Кредитным договором о предоставлении кредита, 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 приш-
ли к Соглашению, что Залогодатель осуществил уступку своих прав 
требования по Кредитным Договорам, указанным в пункте 1.2. насто-
ящего Договора и Приложении 1 к настоящему Договору Залогодер-
жателю. 

6.3. При обращении взыскания на Предметы залога в соответствии с ус-
ловиям настоящего Договора, Залогодержатель также приобретает 
право обращения взыскания на Предметы залога (получение денеж-
ных 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 удовлет-
ворить за их счет свои денежные требования по Кредитному догово-
ру о предоставлении кредита в полном объеме. При этом считается, 
что Залогодатель осуществил уступку прав залогодержателя по до-
говорам залога, заключенным в обеспечение Кредитных договоров, 
указанных в пункте 1.2. настоящего Договора и Приложении 1 к на-
стоящему Договору.

6.4. В части уступки прав требования по Кредитным договорам, являю-
щимся Предметами залога, а также прав залогодержателя по дого-
ворам залога, которыми обеспечены указанные Кредитные договора, 
настоящий Договор заключен с отлагательным условием в соответ-
ствии 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 Кредит-
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ным 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 До-
говору. 

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 До-
говору, и обязуется перед Залогодержателем отвечать за исполнение 
своими заемщиками обязательств по указанным Кредитным догово-
рам полностью солидарно со своими заемщиками по указанным Кре-
дитным договорам.
Выступая в качестве поручителя (гаранта) своих заемщиков по Кре-
дитным 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 взы-
сканию долга и других убытков Залогодержателя, вызванных неис-
полнением или ненадлежащим исполнением обязательства заемщи-
ками 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 За-
логодержателю, Залогодатель с согласия Залогодержателя обязуется 
выступать агентом Залогодержателя и обязуется в этом случае при-
нимать денежные средства, подлежащие выплате по Кредитным до-
говорам, указанным в пункте 1.2. настоящего Договора и Приложении 
1 к 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 на-
стоящему Договору, Залогодержателю имеющаяся в наличии задол-
женность Залогодателя по Соглашению о предоставлении кредита 
считается погашенной в части перечисленных денежных средств. 
В случае отсутствия у заемщиков Залогодателя денежных средств 



184

Нормативные акты Национального банка Кыргызской Республики № 6, 2013

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 односто-

роннем порядке путем направления Залогодателю письменного уве-
домления, если любым государственным/судебным органом Кыргыз-
ской Республики будут приняты решения или акты, ограничивающие 
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 побуждаю-
щие 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 производит-
ся в соответствии с законодательством Кыргызской Республики без 
согласия Залогодателя.

7.3. Залогодатель не вправе уступать свои права и обязанности по насто-
ящему Договору третьим лицам, без согласия Залогодержателя.

7.4. Споры в связи с настоящим Договором подлежат разрешению в пред-
усмотренном 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 осу-
ществляются за счет Залогодателя.

7.7. В случае реорганизации или ликвидации Сторон, все права и обязан-
ности сторон по настоящему Договору переходят на правопреемни-
ков Сторон.

7.8. Настоящий Договор подлежит регистрации в Залоговой регистраци-
онной конторе Кыргызской Республики.

7.9. Настоящий Договор вступает в силу с момента регистрации в соот-
ветствующих уполномоченных органах в соответствии с пунктом 7.8. 
настоящего Договора.

7.10. Настоящий Договор действует до полного исполнения Залогодате-
лем своих обязательств по Кредитному договору о предоставлении 
кредита.
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7.11. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу: 1 (один) экземпляр – для хранения у За-
логодателя, 1 (один) экземпляр – для представления в соответству-
ющие уполномоченные органы для регистрации, 1 (один) экземпляр 
– для хранения в НБКР. 

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

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

Должность__________________

(подпись)______________М.П.

Банк:
ОАО/ЗАО «Коммерческий банк»
г. Бишкек, ул.____________.
Корсчет в НБКР №1010126______ 
БИК НБКР №_____
ИНН №_____________
ОКПО №___________
Код ГНИ: _____
Должность_________________

(подпись)_________________М.П.

Приложение 1 
к Договору залога прав требований по кредитным договорам 

№Д____ от «___»_____ 20__г.

Данный перечень в обязательном порядке должен содержать детальную 
информацию о кредитном портфеле, в том числе:

1. Наименование клиента; 
2. Номер кредитного договора;
3. Остаток задолженности по состоянию на _______;
4. Процентная ставка;
5. Дата погашения;
6. Отрасль финансируемого проекта;
7. Наименование залога;
8. Оценочная стоимость залога;
9. Другая необходимая информация.
*Формат приложения будет предоставляться Национальным банком при 
подписании Договора о залоге. 


