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Кєўїл чордонунда

Б
анктык тєлєм карттарды кол-
донуу менен эсептешїїлєр си-
стемасы чекене тєлєм кызма-
тынын бир тїрї. Мында тєлєм 
тапшырмасынын ордуна  баш-

ка  инструмент – банктык тєлєм карты (мын-
дан ары карт) колдонулат. алгач карт деген 
эмне, ошого токтоло кетсек. Карт – бул тєлєм 
инструменти, андыктан сизге терминалдар 
же башка жабдуулар аркылуу товарларды 
сатып алууга, кызмат кєрсєтїїгє, улуттук 
жана чет єлкє валютасында нак акча кара-
жаттарын алуу жана банк эсебин пайдала-
нуу мїмкїнчїлїгїн берген каражат.  Баш-
кача айтканда, банк картынын жардамы ме-
нен азык-тїлїк дїкєндєр тїйїнїндє, кийим-
кече, бут кийим, китеп жана кеўсе товарлар 
дїкєндєрїндє, май куючу жайларда сатып 
алынган товарлар їчїн акы тєлєм жасай ала-
сыз. Мындан тышкары  бардык мейманкана-
лар жана ресторандар акы алууну карт аркы-
луу дагы жїргїзєт. дагы кошумча, сиздин то-
вар же кандайдыр бир кызмат їчїн тєлємдї 
on-line режиминде интернет-дїкєндєрдє жа-
сап, алдын ала отель же авиабилетке тєлєм 
жасоо мїмкїнчїлїгїўїз бар, бул сиздин 
убактыўызды биртоп їнємдєйт. 

Карттардын негизги артыкчылыктары 
– алардын ишенимдїїлїгї, коопсуздугу. 
Сиз карт болгон їчїн ири суммадагы акча-
ны же тескерисинче абдан майда акчаларды 
жаныўызда алып жїрбєйсїз. Эгер сиз кокусу-
нан картты жоготуп алсаўыз, анда андагы ак-
ча жоголбойт жана  акчаўыз банк эсебиўизде 
болот. ал їчїн айрым бир коопсуздук эре-
желерин сактооўуз зарыл. 

- Карттардын кандайдыр бир тїрлєрї бар-
бы? 
- учурда аймактык жайгашуусуна жара-

ша картты їч негизги тїргє бєлсєк болот: эл 
аралык, локалдык жана улуттук тєлєм карт 
системалары. 

Эл аралык карттарга Union Pay, 
MasterCard, Visa, American Express жана баш-
ка ушул сыяктуу  системалар кирет. аттары 
айтып тургандай эле жогорудагы карттар-
дын жардамы менен кайсы гана єлкєдє же 
чет жерде жїрбєўїз, алар тейленген пункт-
тарда товар/кызмат їчїн акы тєлєп, нак 
акчаны чыгарып алууга же банктык 
эсепке кирїїгє мїмкїндїк аласыз. Эл 
аралык карттарды чет єлкєдє колдоно-
ор алдында банкомат, терминал сиздин 
картты тейлей тургандыгына (анткени 
ар бир системанын эн белгиси (логоти-
би) ар бир жабдыкка жайгашкан) ынануу 
зарыл. Мындан тышкары чет єлкєгє чы-
гар алдында тейленип жаткан банкыўызга 
билдирїї жасап, коопсуздук чаралары боюн-
ча кеўеш сурап алганыўыз оў. анткени кээ 
бир мамлекеттерден келген соў жаўы карт-
тарды ачуу зарыл. 

локалдык карттарга бир же бир нече 
банктар чыгарган (эмиссия) жана бир гана 
єлкєнїн чегинде иштеген карттарды кир-
гизсек болот. азыркы убакта биздин єлкєдє 
мындай карттар жок.

ал эми улуттук тєлєм системасын ала 
турган болсок, анда Кыргыз республикасы-
нын аймагында 2006-жылдан тартып Эл-
КарТ улуттук тєлєм системасы иштеп келет.

- Кыргызстанда “Элкарт” улуттук тєлєм си-
стемасы кандайча жаралган? Учурда бул 
система канчалык ийгиликтїї иштєєдє? 

- Кыргыз республикасы КМШ мамлекет-
тери арасында биринчилерден болуп єзїнїн 
улуттук тєлєм системасы ЭлКарТты (мын-
дан ары  “Элкарт” улуттук системасы) тїзгєн. 
аты эле айтып тургандай “элдик карт” деген-
ди тїшїндїрєт. Жогорудагы карт кирешеси 
анча чоў эмес калк їчїн жасалып, электрон-
дук тєлєм системасын єздєштїрїп, банктык 
эсепке кирїїгє салыштырмалуу мїмкїндїк 
бермекчи. 

2014-жылы нак эмес тєлємдєрдїн їлїшїн 
арттыруу боюнча мамлекеттик программа-
нын алкагында коммерциялык банктар та-
рабынан банк аралык процессинг борбору 
тїзїлїп, чекене жана туруктуу тєлємдєр бо-
юнча карттардагы маалыматтарды иштеп 
чыгуучу “Банк аралык процессинг борбору” 
Жабык акционердик Коому тїзїлгєн. алар 
“Элкарт” улуттук системасынын оператору 
болуп калышты. “Элкарт” улуттук систе-
масынын алгачкы карттары 2006-жылдын 
этегинде чыккан. учурда “Элкарт” картын 
чыгаруу (эмиссиясы), кызмат кєрсєтїї (эк-
вайринги) жана “Элкарт” улуттук система-
сын кардарларына эсептик-кассалык кызмат 
кєрсєтїї 18 коммерциялык банкта каралып, 
катталган 24 банктын 23 дал ушул системага 
туташылган. “Элкарт” улуттук системасынын 
кирешеси аз болгон калк їчїн жеткиликтїї 
болушу, аны социалдык долбоорлордо (пен-
сия тєлєєдє, социалдык жєлєк пул, стипен-
дия) колдонууга мїмкїнчїлїк берет. 

“Элкарт” улуттук системасынын карты 
дээрлик бардык коммерциялык банктардын 
терминалдарында жана банкоматтарында 
кабыл алынат. ошондой эле “Элкарт” улут-
тук системасынын єзгєчє белгиси башка эл 
аралык карталарга салыштырмалуу кызмат 
кєрсєтїїдєгї жана картты чыгаруудагы ко-
миссиянын тємєндїгї менен айырмаланат. 
Мисалы, “Элкарт” улуттук системасынын 
карттарын колдонуучу їчїн эсепти ачууну 
2 банкты эсепке албасак, башка бардык бан-
ктар акысыз жїргїзїшєт. “Элкарт” улуттук 
системасынын картасын айрым банктар акы-

сыз беришсе, кээ бири 70-230 сомго чейин 
алышат. ошол эле учурда эсеп ачуу жана эл 
аралык картаны берїї їчїн 130 аКШ дол-
ларына чейин жетет.

аймактык єзгєчєлїгїнєн сырткары, 
картты дебеттик, кредиттик жана алдын ала 
тєлєнгєн карта деп бєлїп койсо болот. Эгер 
операция силердин банктык эсебиўердеги 
каражаттан ашпаса, анда бул карта дебеттик 
болот. Эгер банк (эмитент) силерге насыя бе-
рип жатса (кредиттик линия), анда бул кар-
та кредиттик (овердрафт, кредиттик) болот. 
алдын ала тєлєнгєн картага байланыштуу 
кєптєгєн тескемелер бар, бирок анын маа-
ниси болуп, кардардын каражатынан алдын 
ала тєлєм колдонулгандыгы, тагыраак айт-
канда алдын ала тєлєнгєн белгилїї сумма 
менен аныкталгандыгы эсептелет. Картанын 
бул тїрї азырынча Кр аймактарында єтє де-
ле кеўири тараган эмес.

- КР аймактарында картанын єнїгїї дина-
микасы кандай?
- Эгер 2005-жылдагы убакытты алсак, 

“Элкарт” улуттук системасын тїзїї дол-
боору ишке аша баштаган. ал кезекте ре-
спублика боюнча карттын саны 17 миўден 
бир аз кєбїрєєк болгон. азыр бул цифра 
40 эсе кєбєйїп, 2014-жылдын башында 650 
миў карт ашык чыгарылган. Картты колдо-
нуу аркылуу айлык акы алуу долбооруна, 
айрым аймактарды албаганда 80% мамле-
кеттик кызматкерлер єтїшкєн. операция 
жїргїзїїнїн кєлємї 1,7 млн. сомдон 51,9 
млн. сомго єскєн. Банкомат жана терминал-
дарга токтолсок, эгер 2005-жылы республи-
ка боюнча 34 банкомат жана 333 терминал 
бар болгон болсо, азыр 818 банкоматта жа-
на 3485 терминалда карт кабыл алынат (та-
гыраак айтканда, банкоматтын саны 24 эсе, 
терминалдар андан он эсе кєбєйдї).

Сунушталган кызмат кєргєзїїнїн спек-
три дагы абдан єзгєрдї. Мисалы, 2005-жы-
лы карттын жардамы менен акчаны чыгарып 
алууга, айрым соода тїйїндєрдє сатып алуу 
жїргїзїїгє  мїмкїн болгон. азыр банктар 
дагы кошумча кызмат кєрсєтїїгє ашыгып 
жатат: акча каражаты тїшкєндїгї тууралуу 
смс билдирїї, карттан башка картка акча ко-
торуу, овердрафт, интернет-банкинг, комму-
налдык кызмат їчїн тєлємдєр жана башка 
тейлєєлєр кирет.

- Буга чейин сиз картты колдонууда сак бо-
луу керектиги туурасында айттыўыз эле, 
ушул туурасында кененирээк  айтып бере 
албайсызбы?
- Карт менен иштєєдє тємєнкї негизги 

коопсуздук иш-чараларды эске алуу керек: 

1. Банктык эсеп ачууда жана картты 
алуу алдындагы келишимге кол ко-

юп жатып, банк тарабынан берилип жат-
кан шарттар, анын тариф саясаты, силердин 
укугуўар жана жоопкерчилигиўер тууралуу 
жакшылап таанышып чыгуу зарыл. 

2. Өзїўєрдїн ПИн-код туурасында эч 
кимге айтпай купуя сактаўыз, алтур-

гай туугандар, банктын кызматкери, укук 
коргоо органдары жана кесиптештер дагы 
билїїгє тийиш эмес.

3. ПИн-кодду терип жатып (акча 
чыгарууда же соода-сатык, кыз-

мат кєргєзїїдє) кандай цифраларды терип 
жаткандыгыўызды эч ким карап жатпаганды-
гын байкоо керек, эгер андай болбосо, кол ме-
нен цифра терїїчї панелди жаап алуу зарыл.  

4. Картанын номурун, ПИн-кодун, 
негизги сєздєрдї телефон аркылуу 

билдирбєє керек. Эгер банктын кызматке-
ри катары телефон чалган болсо, анын аты-
жєнїн, ээлеген кызматын, кайсы банкта 
иштээрин тактап алуу керек. андан соў сиз 
картты алган  банкка кайрылып, андагы кыз-
маткерлер эмне їчїн маалымат алып жаткан-
дыгын тактаўыз.  

5. ПИн-кодду картага жазбаўыз же 
ПИн-код менен картты бир жерде 

сактабаўыз.

6. Эгер карт жоголуп же уурдалып кет-
се, банкомат чыгарбай койсо же кол-

донууда кандайдыр бир кыйынчылыктар пай-
да болсо, анда дароо эле банкка кабарлаўыз 
(банктын сурап билїї телефондору карттын 
арткы бетинде жазылган). 

7. дайыма чекти таштабай алып 
жїргїлє, ал аркылуу банктан 

алынган кєчїрмєсїндєгї операцияларды 
текшерїїгє жардамы тийет.

8. Банктагы кєчїрмє операцияларын 
дайыма текшерип туруўуздар. Эгер 

сиз жасабаган операцияны байкап калсаўыз, 
анда сизди тейлеген банкка дароо арыз ме-
нен кайрылып, бул абалды иликтеп чыгы-
шын талап кылыўыз. 

9. Банкоматтан акча чыгарып алууда 
эч качан чоочун адамдарга жардам 

сурап кайрылбаўыз. Эгер буга чейин банко-
мат менен колдонбосоўуз, анда картты алып 
жатканда банк кызматкерлерине кеўеш сурап 
кайрылыўыз. Бирок бул учурда дагы ПИн-
кодду киргизїїдє банк кызматкери кайсы 
сандарды терип жатканыўызды карап жат-
кан жокпу байкаўыз, кайсы цифраларды те-
рип жатканыўызды кєрсєтпєй кол менен дал-
даалап коюўуз.  

10. дїкєндєрдє, ресторандарда, мей-
манканаларда ж.б. товар/кызмат-

ка тєлєєдє єзїўїз катышыўыз, эч качан ме-
кеменин кызматкерлерине картты бербеўиз. 
операция жїргїзїлїп бїткєн соў чекти кунт 
коюп караўыз, андагы жазылган сумманын 
тууралыгын текшерип, кол койгон соў чекти 
ыргытып жибербей, кол тамгаўыз жазылган 
чекти сактаўыз. 

11. Интернет аркылуу товар/кызмат-
тарга акы тєлєєдє текшерилген 

расмий сайттарды колдонуўуз. Интернет ар-
кылуу товар/кызмат кєрсєтїїдє сизге CVV/
CVC коддорун  кєрсєтїўїз деп кайрылышы 
мїмкїн. CVV2 же CVC2 — бул коопсуздук 
коду, карттын арткы бетиндеги кол койгон 
тилкенин жанындагы 3 цифра эсептелинет. 
Эгер сиздин карттын арткы бетинде кол кой-
гон тилкенин жанында ушундай цифра жок 
болсо, анда сиз интернет аркылуу товар/кыз-
мат менен колдоно албайсыз.  

Кр мыйзамдарына ылайык банктын же 
соода-сервистик мекемелердин кызматкер-
лери сиздин ким экендигиўизди тастыктаган 
документти талап кылып калышы мїмкїн. 

акырында айта кетчї жагдай, рынок бир 
жерде токтоп калган жок, банктык тєлєм 
карттарынан тышкары жаўы инновациялык 
технологиялар пайда болууда. ал аркылуу 
банк эсептерин башкарып, їйдєн чыкпай эле 
тєлємдєрдї жасоого болот. андыктан корк-
постон банкка келип жаўы технологиялар-
ды колдонуп, заманга жараша жашаўыздар.

## Асел#АСАНОВА

Тєлєм системаларынын тїрлєрї - 
банк карттарын колдонуу аркылуу 
эсептєє жїргїзїї

Бїгїнкї кїнї банк карттарынын белгилїїлїгї кїн санап 
єсїїдє. Буга байланыштуу бул макалада банк карттары  

тууралуу кєбїрєєк маалымат берип, банк карты деген эмне, 
аны кандай колдонсо болот, карттардын жана системалардын 

кандай тїрлєрї бар жана аны колдонуунун артыкчылыктары 
эмне деген  суроолорго жооп берїїгє  аракет  жасамакчыбыз. 

Жогорудагы суроолорубузга жооп алуу максатында КР 
Улуттук банкынын Тєлєм системалар башкармалыгынын 

адиси Самара АРСТАНБЕКОВАга кайрылган элек. Ал 
тємєндєгї маалыматтары менен бєлїштї. 

“Элкарт” улуттук 
системасынын карты 

дээрлик бардык 
коммерциялык банктардын 

терминалдарында жана 
банкоматтарында 

кабыл алынат. Ошондой 
эле “Элкарт” улуттук 

системасынын єзгєчє 
белгиси башка эл аралык 

карталарга салыштырмалуу 
кызмат кєрсєтїїдєгї жана 

картты чыгаруудагы комиссиянын 
тємєндїгї менен айырмаланат.


