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Маектешкен Мырзакат ТЫНАЛИЕВ, 
“Кыргыз Туусу”

– Айгїл Таабалдиевна, тєлєєчїнїн 
идентификациясы деген эмне жана 
аны кантип жїргїзїї керек?
– Кардардын/тєлєєчїнїн мыйзам 

деўгээлинде идентификацияланышы - бул 
банк їчїн да, калкка тєлємдєрдї кабыл алуу 
боюнча кызматтарды сунуш кылган тєлєм 
уюму/тєлєм системасынын оператору їчїн 
милдеттїї болгон идентификациялык маа-
лыматтарды белгилєє процедурасы.

Учурда, тєлєм аспаптарына жараша 
идентификацияны ар кандай ыкмалар ме-
нен жїргїзїї їчїн шарттар тїзїлгєн:

1) Тєлєм терминалы аркылуу иденти-
фикация: тєлєм терминалын орноткон уюм-
дар тарабынан жїргїзїлєт. Алар коммер-
циялык банктар жана тєлєм уюмдары бо-
лушу мїмкїн. Бул идентификация тєлєєчї 
їчїн бир жолку болуп эсептелет, мисалы, 
тємєн тобокелдїї бїтїмдєрдїн тизмесине 
кирбеген тєлємдєрдї жїргїзїї їчїн тєлєм 
терминалдары аркылуу идентификация їчїн 
керектїї маалыматтарды киргизїї зарыл.

2) Тєлєм уюмунун агентинин мобилдик 
тиркемесинин пайдалануучуларынын иден-
тификациясы ал тєлєм уюмдары жана/же 
тєлєм уюмунун агенттери тарабынан ишке 
ашырылат. Идентификацияны тєлєм ую-
мунда тийиштїї бланктарды толтуруу жолу, 
ошондой эле дистанттык ыкмада (аралык-
тан идентификация) же банктын бєлїмдєрї 
аркылуу жїргїзїїгє болот.

3) Электрондук капчыктардын идентифи-
кациясы. Комбанк тарабынан жеке єзїнїн 
катышуусунда жана фото же видео сїрєт 
аркылуу аралыктан жїргїзїлєт. Аралыктан 
идентификацияны банктын кеўейтилген кыз-
мат кєрсєтїїчї агенттери да аткара алышат.

Тєлєм уюмдары жана тєлєм система-
сынын операторлору КРУБдун Кыргыз Рес-
публикасынын аймагында ишмердїїлїктї 
жїргїзїї їчїн тиешелїї лицензиялары бар 
кєзємєл астындагы уюмдары болуп сана-
лат.

– Тєлєм терминалында идентифи-
кация кандайча жїргїзїлєт?
– Идентификациядан єтїї їчїн, тєлєм 

терминалдарына тємєнкї маалыматтарды 
киргизїї керек:

– жєнєтїїчїнїн – жеке жактын фами-
лиясы, аты жана атасынын аты;

– тєлємдї ишке ашырууда эсеп кол-
донулса, жєнєтїїчїнїн эсебинин номери;

– жєнєтїїчїнїн идентификациялык но-
мери жана паспорттук маалыматтары;

– алуучунун – жеке жактын фамилиясы, 
аты жана атасынын аты;

– тєлєм жїргїзїїдє эсеп колдонул-
са, бенефициардын эсеп номери. Эсеп 
жок болгондо уникалдуу тєлєм номе- 
ри/коду кєрсєтїлєт, ал тєлємдї кєзємєлдєє 
мїмкїндїгїн берет.

Идентификацияны жїргїзїї їчїн про-
грамма ар бир тєлєм уюму їчїн жекече 
экендигин белгилей кетїї керек, тєлємдїн 
тїрїнє жана уюмдун иштелип чыккан ички 
критерийлерине жараша кошумча маалы-
маттар талап кылынышы мїмкїн.

– Тєлєм уюмунун агентинин мобил-
дик тиркемесинин колдонуучула-
рынын идентификациясы кандай-
ча ишке ашырылат?
– Агенттин мобилдик тиркемеси аркы-

луу тєлємдєрдї жїргїзїї їчїн идентифика-
циядан єтїїнїн тємєнкї тїрлєрї каралган:

1. Єзї болушу. Тєлєм уюму жана/же 
агент «Єз кардарыўды бил» принцибине 
ылайык тєлєм уюмунун жана/же агенттин 
офисинде агенттин мобилдик тиркемесин 

Улуттук банк тїшїндїрєт

Бїгїнкї кїндє уюлдук телефон ар бир адамдын кїнїмдїк жашоосунда 
электрондук капчык, Интернет банкинг, банктын же тєлєм уюмунун 
агентинин мобилдик тиркемеси аркылуу тєлємдєрдї жїзєгє ашыруучу 
курал катары кызмат кылууда. Банкка, почта бєлїмїнє, товарларды 
жана кызматтарды кєрсєтїїчїгє баруунун кажети жок болгон онлайн-
тєлємдєрдїн мындай ыкмалары барган сайын кеўири таралууда. Атїгїл, 
пандемия жана карантин шартында, онлайн тєлємдєр жана терминалдар 
аркылуу тєлємдєр эў коопсуз жана ыўгайлуу тєлєє ыкмаларынын бири 
болуп калды.  Албетте, мындай ыўгайлуу ыкмалар менен тєлєє їчїн, 
тєлєєчї кызмат кєрсєтїїлєрдїн тїрїнє, тєлєм аспаптарына жараша, 
єлкє мыйзамдарынын талаптарына ылайык идентификациядан єтїшї 
керек. Улуттук банктын тєлєм системаларынын операторлорунун жана 
тєлєм уюмдарынын ишмердїїлїгїнє кєзємєл тобунун жетекчисинин 
милдетин аткаруучу Бакесариева Айгїл менен ушул багытта 
маектешебиз. 

пайдалануучунун єзїнїн катышуусунда ан-
кетаны толтуруу жолу менен пайдалануу-
чунун идентификациялык маалыматтарын 
жыйноону ишке ашырууга тийиш. 

2. Дистанттык (аралыктан) идентифи-
кация. Кардар мобилдик телефон аркылуу 
тєлєм уюмуна жана/же агентке кайрылган-
да (фотолорду жана видео байланышты 
салыштырып текшерїї аркылуу). Аралык-
тан идентификацияны жїргїзїї ыкмасы 
КРУБдун Башкармалыгынын 2019-жылдын 
30-сентябрында «Тєлєм уюмдарынын жана 
тєлєм системаларынын операторлорунун 
ишин жєнгє салуу жєнїндє» №2019-П-14/50-
2-(ПС) токтому менен бекитилген жобо-
го 2-тиркемеде белгиленген Тартипке  
ылайык жїргїзїлєт.

3. Єнєктєш банктын офистеринде агент-
тин мобилдик тиркемесин пайдалануучунун 
єзїнїн катышуусунда.

– Электрондук капчыктардын ара-
лыктан идентификациясы кандай-
ча ишке ашырылат?
– 2020-жылдын 13-майынан баштап, 

банктар кардарлардын аралыктан иденти-
фикациясын КРУБдун Башкармалыгынын  
№ 2020-П-12/27-1-(НПА) токтому менен беки-
тилген Кардарларды аралыктан тейлєє  ре-
жиминде идентификациялоо жана верифи-
кациялоо тартибине ылайык жїргїзє алышат.

Электрондук капчыкты ачуу їчїн кар-
дар банкты жана идентификация ыкмасын 
тандашы керек, б.а. сїрєткє салыштыруу 
же видео байланыш аркылуу.

1. Сїрєткє  салыштыруу аркылуу  ара - 
лыктан идентификация тємєнкїдєй жїр-
гїзїлєт:

– жеке адамдын мобилдик номери кат-
талышы керек;

– паспорттун алдыўкы жана арткы бет-
теринен фотосун банктын электрондук поч-
тасынын дарегине же банктын мобилдик но-
мерине жєнєтїї;

– кардардын санкциялык тизмелерде жа-
на аларга карата кылмыштуу кирешелерди 
легалдаштырууга (адалдоого) катышканды-
гы тууралуу маалыматтар катталган адам-
дардын, топтордун жана уюмдардын тизме-
синде бар же жоктугу текшерилет;

– єздїгїн тастыктаган документтин маа-
лыматтары тиешелїї мамлекеттик маалы-
мат системаларына текшерїїгє жєнєтїлєт;

– кардардан алынган маалыматтар, 
ошондой эле кардардын фотосу анын 
єздїгїн тастыктаган документтеги фотого 
дал келсе, банк ийгиликтїї идентифика-
ция жана верификация тууралуу кардардын 
кєрсєтїлгєн телефон номерине же элек-
трондук почтасына билдирїї жєнєтєт.

  2. Видеобайланыш аркылуу аралык-
тан идентификация тємєнкїдєй жїргїзїлєт:

– бул идентификация реалдуу убакыт ре-
жиминде їзгїлтїксїз жїргїзїлєт, паспорт-
тун кєчїрмєсї жана банктын суроолоруна 
жооп да берилет;

– сеанстын жїрїшїндє кардардын бе-
ти менен ийиндери так кєрїнїїсї зарыл. 
Кардардын бети толугу менен ачык болуу-
га тийиш, кїндєн коргоочу кєз айнек же бе-
тин жапкан башка аксессуарларды тагынуу-
га, ошондой эле бетине кєлєкє тїшїїсїнє 
жол берилбейт. 

– видеобайланыш сеансынын жїрїшїндє 
кардар жетиштїї жарык болгон бєлмєдє бо-
лууга тийиш;

– ден соолугунун мїмкїнчїлїгї чектел-
гендигине байланыштуу кардарга їчїнчї 
адамдын кємєгї талап кылынган учурлар-
ды албаганда, идентификация процесси-
не їчїнчї жактардын катышуусуна жол бе-
рилбейт;

– банктын кызматкери кардардын 
єздїгїн тастыктаган документтин аныкты-
гын да текшерет жана документ тууралуу 
маалыматтарды тиешелїї мамлекеттик 
маалымат системаларына текшерїї їчїн 
жєнєтєт;

– кардардын санкциялык тизмелерде жа-
на аларга карата кылмыштуу кирешелерди 
легалдаштырууга (адалдоого) катышканды-
гы тууралуу маалыматтар катталган адам-
дардын, топтордун жана уюмдардын тиз-
месинде бар же жоктугун текшерїїнї иш-
ке ашырат; 

– бардык текшерїїлєрдєн кийин банк 
кардарга ийгиликтїї идентификация 
жєнїндє билдирет.

– Кандай тєлємдєр тобокелдиги 
тємєн операциялардын тизмеси-
не кирет?
Аларга тєлєєчїнїн идентификациясы 

талап кылынбаган коммуналдык кызмат 
кєрсєтїїлєргє тєлєє, банктык эсептерди 
толуктоо (КРнын банктары тарабынан чы-
гарылган карталар), салыктарды, жыйым- 
дарды, мамлекеттик алымдарды, айып-
тык тєлємдєрдї жана башка бюджетке 
тєлємдєрдї тєлєє;

– интернет жана телевидение їчїн 
тєлєє, коммерциялык банктарда эсептешїї 

эсеби барларга КРнын аймагында єлкє 
резиденттери тарабынан кєрсєтїлїїчї/
берилїїчї/аткарылуучу тиричилик кызмат-
тары/товарлар/иштер/сервистер їчїн тєлєє, 
электрондук капчыктарды толуктоо сыяктуу 
тєлємдєр кирет.

– Кандай учурларда милдеттїї 
идентификация талап кылынат?
Тєлєєчїнїн идентификациясы тємєнкї 

учурларда талап кылынат:
– 70 000 сомго барабар же андан ашкан 

єлчємдє єз ара байланышкан тєлємдєрдє;
– тизмеси жана тїрлєрї финансылык 

чалгындоо органы тарабынан бекитилген, 
70 000 сомго барабар же андан ашык сум-
мадагы башка бир жолку электрондук акча 
которууларды жїргїзїїдє;

– террористтик ишти каржылоону жана 
кылмыш жолу менен алынган кирешелерди 
легалдаштырууну (адалдоону) жїзєгє ашы-
руу жагында шектенїї болгон учурда, кар-
дардын макамына (туруктуу же бир жолку) 
же кандай гана болбосун, алып салууларга 
же операциянын (бїтїмдїн) босоголук сум-
масына карабастан;

– кардар жєнїндє мурда алынган маа-
лыматтардын анык эместиги же жетишсиз-
диги фактылары аныкталганда;

– эл аралык/чек ара аркылуу єтїїчї 
тєлєм дєрдї жїргїзїїдє;

– тобокелдиги тємєн операциялардын 
тизмесинде болбогон тєлєм кызматтарын 
жїргїзїїдє;

– бир эле убакта тєлєм уюмунун аген-
ти болгон кардардын (товарларды/кызмат 
кєрсєтїїлєрдї жеткирїїчїнїн) ачылган же-
ке эсебине мурда салынган акча каражатта-
рын, аванс каражаттарын/алдын ала тєлєє 
каражаттарын пайдалануу менен агент-
тердин мобилдик тиркемелери аркылуу 
тєлємдєрдї жїргїзїїдє;

– электрондук капчыктарды ачууда;
– каржы институту тарабынан тобокел-

диги жогору бїтїмдєрдїн ички тизмесине 
киргизилген ж.б. тєлємдєрдї жїргїзїїдє. 

– Тєлємдєрдї жїргїзїї їчїн кандай 
лимиттер каралган?
– Єнєктєш банкта идентификациядан 

жана верификациядан єткєн агенттердин 
мобилдик тиркемелерин  пайдалануучулар 
їчїн лимиттердин чектїї маанилери белги-
ленет. Пайдалануучулар алар менен банк-
тардан же Улуттук банктын расмий сайты-
нан кеўири таанышып алышса болот. 

Электрондук капчыкты ачуу їчїн банк-
тагы жеке идентификацияда электрондук 
акча менен банк операцияларынын тобо-
келдиктерин азайтуу їчїн банк электрон-
дук капчыктарды кармоочулардын катего-
риясына жараша, агенттерди, акцептор-
лорду кошо алганда, электрондук капчык-
ты кармоочу їчїн лимиттердин єлчємїн єз 
алдынча белгилейт.

P.S. Макалада кєрсєтїлгєн КРУБ-
дун ченемдик укуктук актыларына 
шилтемелер Улуттук банктын рас-
мий сайтында: www.nbkr.kg жайгаш-
тырылган.

Тєлєм кызматтары жана 
тєлєєчїнїн идентификациясы


