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zz БАНК-БАЯН

- Бардык банктарда пластик карт-
тарынын бир нече тїрї сунушталып 
жатат. Алар эмнеси менен айырма-
ланат? Булардын кайсынысын тандоо 
пайдалуу?

- Кыргыз Республикасынын 
аймагында эл аралык карттар 
сыяктуу эле  жергиликтїї карт-
тар да таркатылган. Эл аралык 
карттар – бул чет єлкєдє сыяк-
туу эле Кыргыз Республика-
сынын аймагында да иштеген 
VISA, Mastercard, Золотая коро-
на, Union Pay карттары. Ал эми 
“Элкарт” улуттук тєлєм система-
сы жергиликтїї болуп саналат 
жана Кыргыз Республикасынын 
аймагында иштетилет, бирок 
жакынкы мейкиндикте Кыр-
гыз Республикасынан сырткары 
эсептешїїлєрдї жїргїзїїгє мїм-
кїндїк берген ко-брэнддик карт-
тарды чыгаруу пландаштыруу-
да. Бул тєлєм системасы биздин 
єлкєбїздїн аймагында жайгаш-
кандыгына жана Кыргыз Респуб-
ликасында иш жїргїзїп жатыш-
кан дээрлик банктар анын каты-
шуучусу болуп саналгандыгына 
байланыштуу, бїтїндєй респуб-
ликаны камтыган бирдиктїї 
тєлєм мейкиндиги пайда болот. 

Кардар кайсы жердеги банк 
болбосун банктын “Элкарт” кар-
тына ээ болуу менен, ушул банк-
тардын каалаган банкоматынын 
биринен керектїї операцияны 
минималдуу баа боюнча, ал тур-
гай кєбїнчє акысыз деле жїр-
гїзє алат. 

“Элкарт” улуттук тєлєм кар-

ты башка бардык карттарга ка-
раганда арзаныраак, бїтїндєй 
єлкєнїн масштабына иштейт. 
Ошентип “Элкарт” инфраструк-
турасы бїгїнкї кїндє эў эле 
кеўири тараган карттардын би-
ри болуп эсептелет жана 2 921 
ПОС-терминалдардан жана 554 
банкоматтардан турат. Бїтїндєй 
республика боюнча 953 банко-
мат жана 4 382 ПОС-терминал 
орнотулган. Эгерде Сиз респуб-
ликадан тез-тез сырткары кетип 
турсаўар жана Сизге тєлєм-кар-
тын колдонуу зарыл болсо, мын-
дай учурда Сизге эл аралык карт 
ылайыктуу. Ал эми эгерде Сиз 
республикадан кээде гана сыр-
ткары кетсеўер, анда “Элкарт” 
картын колдонуу эў эле ыўгай-
луу тандоо болуп эсептелет, ан-
ткени аны колдонуу арзан жана 
ал республиканын бїткїл банк-
тарында тейленет.

- Болуптур, банктык тєлєм-кар-
тына ээ болдук дейли. Ошондо анын 
артыкчылыгы эмнеде?

-  Бїгїнкї кїндє банктык 
тєлєм-карты жарандардын 
кїнїмдїк жашоосу їчїн ыў-
гайлуу, ишенимдїї жана учур 
талабына ылайык келген  мїм-
кїнчїлїк болуп саналат. Тєлєм-
карттарын пайдалануу жагында 
кєптєгєн артыкчылыктар бар. 
Бїгїнкї кїндє тєлєм карттары 
ар кандай чєйрєлєрдє колдону-
луп келет. Айта кетсек, –  соода 

жана тейлєє ишканаларында, 
мейманканаларда, ресторан-
дарда, кїйїїчї май куюучу жай-
ларда, Интернет аркылуу сатып 
алуулар жана башка кызмат 
кєрсєтїїлєр їчїн тєлєм жїр-
гїзїїдє колдонулат. Банктык 
эсептеги акча каражаттарынан 
коопсуз пайдалануу – банктык 
тєлєм-карт їчїн эў эле кєрїнїк-
тїї артыкчылык жана єзгєчєлїк 
болуп саналат. Эсептен пайдала-
нуу мїмкїнчїлїгїн бир гана ээ-
лик кылуучуга, башкача айткан-
да Сизге, банктан картты алып 
жаткан учурда берилген ПИН-
код болгондо гана алууга болот. 
ПИН-код чапталган конвертте 
берилет жана ал Сизге гана бел-
гилїї болот.

- Бул карттын єзгєчєлїктєрї туура-
луу айта кетсеўиз.

- Тєлєм картын колдонуунун 
єзгєчєлїгї болуп  жаныўыздар-
га ири суммадагы нак акчаларды 
алып жїрїї зарылчылыгынын 
жоктугунда. Анткени мында Сиз 
капчыгыўызды, сумкаўызды же 
барсеткаўызды уурдатып ийїї 
коркунучунан алыс болосуз. Ал 
эми банктык картыўызды уурда-
тып же жоготуп жиберген учур-
да, Сиз карт ээлерин колдоо бо-
юнча банктык кызматка картты 
блокко салуу боюнча єтїнїч ме-
нен кайрылсаўыз болот. Мын-
дан соў бир нече кїндїн ичинде 
башка картты ала аласыз, анда 

Сиздин акча каражаттарыўыз 
толук коопсуздукта сакталып ту-
рат.  Сиздин тєлєм-картыўызга 
эмгек акыўызды, ар кандай ак-
ча которууларын  кийирїїгє бо-
лот. Бул каражаттарды каалаган 
учурда, кїнї-тїнї колдоно ала-
сыз, анткени банкоматтар эре-
жедегидей эле кїнї-тїнї иштей  
беришет.  

- Мындай картты баардык каалаган 
адамдар эле колдоно алабы?  

- Єзїўїздїн тєлєм картыўыз-
га кошуп Сиз їй-бїлєўїзгє га-
на эмес, башкаларга да кошум-
ча карттарды ачтырып алсаўар 
болот. Кошумча картка каа-
ласаўар каражаттарды алууга 
лимит белгилєє менен, алын-
ган каражаттарды контролдоп 
турсаўыз болот. Учурда  дїкєн-
дєрдєн товарлар їчїн, пицца 
жана сушилерге буйрутманын 
акысы їчїн, жол эрежелерин 
бузгандыктан так патрулдук 
унаа турган жерден айыпты 
тєлєє їчїн, авиабилеттерди 
сатып алуу учурда, мейманка-
на їчїн тєлємдї жїргїзїї їчїн 
жана башка банктык тєлєм-кар-
тынын логотиби кєрсєтїлгєн 
бардык жерлерден тєлєєлєрдї 
тєлєм картынын жардамы ме-
нен жїргїзє аласыз. Ошондой 
эле “Элкарт” системасындагы 
банкоматтардын жардамы ме-
нен коммуналдык кызматтар 
їчїн тєлємдєрдї жїргїзїїгє, 
карттан картка акча которуу-
га, банктардын филиалдарын-
да же  аманат кассаларында ор-
нотулган терминалдарды кол-

донуу менен картыўызды нак 
акча менен толтуруп алсаўыз 
болот. Мындан тышкары, кре-
диттик картты же овердрафтты 
алуу мїмкїнчїлїгї бар. Овер-
драфт/кредит менен келишим 
тїзїлгєндєн кийин, мындай ка-
рызды Сиз каалаган керектїї 
учурда колдонсоўуз болот. Ушу-
ну менен бирге эле эсептеги ак-
ча каражаттарынын калдыгына 
бир аз пайыз кошулат, ал ке-
минде карттын тейлєєсїнє кет-
кен чыгашаларды жарым-жар-
тылай болсо да жабууга жардам  
берет. 

- Картты колдонуудагы коопсуз-
дуктун негизги эрежелери айтып кет-
сеўиз?

 ПИН-коддун номурун картка 
жазбаўыз жана карт менен бир-
ге сактабаўыз. ПИН-кодуўузду 
жашыруун сыр катары сактаўыз, 
керек болсо эў жакын тууганда-
рыўызга да билдирбеўиз.

 Банкоматтан акча алууда 
жана ПИН-кодго кирїїдє жа-
ныўызда бєтєн бирєєлєрдїн 
болушуна жол бербеўиз, ошон-
дой эле тааныбаган адамдардан 
жардам суроодон карманыўыз. 

 Картыўыздын номерин жа-
зып сактап алыўыз (карттагы би-
ринчи жана акыркы тєрт санды), 
Борбордук Колдоону жана банк-
тын телефонун дайыма єзїўїздє 
сактап жїрїўїз.  

 Нак акчага кандай этият ма-

миле кылсаўыз, єз картыўыз-
га да ошондой аяр мамиле кы-
лыўыз: эч качан кароосуз кал-
тырбаўыз.

 Картыўыздын сактоонун 
жєнєкєй эрежелерин унутпаўыз 
– єтє ысык жерде, электр тогу-
нан жана механикалык кыймыл-
дардан алыс кармаўыз. 

 Акча алуу операциясынан 
кийин картыўызды дароо алу-
уну унутпаўыз (эсиўизде бол-
сун: акча алгандан кийин 30 
секунддун ичинде Сиз карт/ак-
чаўызды албасаўыз, банкомат 
карт/акчаўызды алып коет (“жу-
туп алат”). Бул аракет унутулуп 
калган карт/акчаўызды башка 
бирєєлєр пайдаланбасы їчїн, 
б.а сиздин коопсуздугуўуз їчїн 
аткарылат). Чекте кєрсєтїлгєн 
акчаны кєўїл коюп текшерип 
алыўыз.

 Картыўызды бейтааныш 
адамдарга, керек болсо жакын 
туугандарыўызга да бербеўиз.

 Єз картыўыздын номурун 
телемаркетиндеги лотерея оюн-
дарына, жарнама акциялары-
на,  катышууга берїїдєн карма-
ныўыз.

 Уурдалган же жоголгон деп 
жарыяланган картты колдон-
боўуз. 

 Єз картыўыз менен сиздин 
кєз алдыўызда товарларга тєлєє 
операцияларын жїргїзїїнї та-
лап кылыўыз. Сиздин кєз ал-
дыўызда картыўыздын жоголуп 
кетишине жол бербеўиз.

 Банкоматка келгенде кан-
дайдыр бир техникалык орноту-
улар бар-жогун кылдат караўыз 
(мисалга микрокамера, кошум-
ча орнотуулар же клавиатура 
ж.б.). Кандайдыр бир кооптуу 
нерсе байкасаўыз, ишти токто-
туп бул жерден башка банкомат 
табыўыз. Бул тууралуу банко-
матта кєрсєтїлгєн сall-борбор-
го (сall-центр) телефон чалып 
(картты кїнї-тїнї тейлєєчї бор-
бор), же єз картыўыздагы єз бан-
кыўызга билдириўиз.

БАНКТЫК ТЄЛЄМ-КАРТТАРЫ - АР БИРИБИЗГЕ 
ЗАМАНБАП МЇМКЇНЧЇЛЇК

Бїгїн биз банктык 
эсепте сакталган cиздин 
акча каражатыўызды 
пайдалануунун заманбап, 
ыўгайлуу жана ишенимдїї 
каражаты катары 
каралган  банктык 
тєлєм-карттар тууралуу 
сєз кылабыз. Кыргыз 
Республикасынын бїткїл 
аймагында жарандар 
тєлєм-карттарын колдонуу 
менен операцияларды 
жана эсептешїїлєрдї 
24 саат (кїнї-тїнї), 
жумасына 7 кїн бою 
жїргїзє алышат. Тєлєм-
карттарын колдонуунун 
єзгєчєлїгї жана 
артыкчылыктары тууралуу 
Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкынын 
тєлєм системалары 
башкармалыгынын, тєлєм 
системасынын ишин 
анализдєє жана єнїктїрїї 
бєлїмїнїн башкы адиси 
Салтанат Ибрагимова 
менен маектештик. 

Вера АЛАМАНОВА 

КЫСКАЧА РЕЗЮМЕ
Банктык карт – бул кєп-

тєгєн артыкчылыкка ээ, 
накталай акчаларга кара-
та ыўгайлуу альтернатива. 
Банктык тєлєм карттары 
кардарлар  тарабынан кан-
чалык кєбїрєєк колдону-
луп баштаса, банктарда бан-
ктык карттарды тейлєє бо-
юнча терминалдардын жа-
на банкоматтардын тїйїнїн 
кеўейтїї мїмкїнчїлїктєрї 
да ошончолук кєбєйєт. Ко-
опсуздук эрежелерин сакто-
ону эсиўиздерден чыгарбай, 
эсептешїїдє банктын карт-
тарын колдонуўузар!


