
Улуттук банк жїзєгє ашырат

ЛИЦЕНЗИЯЛОО ТЄЛЄМ СИСТЕМАСЫНЫН  
КООПСУЗДУГУН КАМСЫЗ КЫЛАТ

Интернет же мобилдик 
банкинг, электрондук 
капчыктар аркылуу тє-

лєє сыяктуу эле аралыктан тє-
лєєдє каалаган убакытта жана 
кайсы жерде болбосун тєлєєгє 
мїмкїндїк берсе  (компьютер/
телефон жана интернет болгон 
шартта),  ушундай эле банкомат 
же тєлєм терминалдары аркы-
луу товарларды же кызмат кєр-
сєтїїлєрдї тєлєє да банкомат 
менен терминал тїйїндєрї Кыр-
гызстандын аймагында жетиш-
тїї деўгээлде жайылышы менен 
ыўгайлуу. Терминалдар аркылуу 
тєлєє кызматтары банктар жа-
на алардын агенттери тарабынан 
гана эмес, тєлєм уюмдары жана 
алардын агенттери тарабынан да 
сунушталат.

ТЄЛЄМ УЮМУНУН 
ИШТЄЄ ЭРЕЖЕЛЕРИ

Кардарлардын тєлємдє-
рїн їчїнчї жактардын пайда-
сына банктар тарабынан гана 
эмес, тєлєм уюмдары тарабы-
нан да кабыл алуу мїмкїнчїлї-
гї 2015-жылы «Кыргыз Респуб-
ликасынын тєлєм системасы жє-
нїндє» мыйзамы кабыл алынган 
учурда колдонууга киргизилген. 
Мындай жаўы ыкмаларды кир-
гизїї турмуштагы чыныгы мук-
таждыктарды эске алуу менен 
тєлєм рыногун єнїктїрїї жана 
кеўейтїї зарылдыгынан улам 
жаралган, ошондой эле кызмат 
кєрсєтїїлєрдїн ушул чєйрєсїн 
жєнгє салууга жана бир тартипке 
келтирїїгє багытталган.

Тєлєм уюму иш жїргїзїї 
їчїн товарларды/кызмат кєрсє-
тїїлєрдї сунуштоочулар менен 
агенттик келишимдерди тїзєт. 
Бул келишимдердин негизинде 
тєлєм уюмуна товарларды/кыз-
мат кєрсєтїїлєрдї сунуштоочу-
лардын кардарларынан ушул су-
нуштоочулардын пайдасына тє-
лємдєрдї кабыл алуу укугу бе-
рилет. Андан кийин алынган ка-
ражаттарды тєлєм уюму сунуш-
тоочуларга єткєрїп берет. Тєлєм 
уюмунун єзгєчєлїгї ал тєлєм-
дєрдї єз товарлары жана кызмат 
кєрсєтїїлєрї їчїн эмес, їчїн-
чї жактардын товарлары жана 
кызмат кєрсєтїїлєрї їчїн кабыл 
алуудан турат. Башкача айткан-
да, тєлєм уюму кардар менен су-
нуштоочунун ортосунда ортомчу 
катары иш алып барат. Бул їчїн 
тєлєм уюму комиссиялык сый 
акы алат.

Тєлємдєр, эреже катары, тєлєм 
уюму тарабынан тєлєм терми-
налдары же тєлємдєрдї кабыл 
алуунун атайын пункттары ар-
кылуу кабыл алынат. Интернет-
коммерциянын єнїгїшї менен 
(интернет-дїкєндєр аркылуу 

товарларды/кызматтарды са-
туу) тєлєм уюмдары тиешелїї 
интернет-платформалар (веб-
кассалар) аркылуу да тєлємдєр-
дї кабыл алышат.

Тєлєм уюмунун єз ара иш 
алып барган товарларды/кызмат 
кєрсєтїїлєрдї сунуштоочулар-
дын саны дайыма єзгєрїп туру-
шу мїмкїн (эреже катары, дайы-
ма кєбєйїї жагына). Ошентип, 
мында жетишээрлик кєп сандагы 
катышуучулардын ортосунда тє-
лємдєрдї кабыл алуу жана эсеп-
тешїїлєрдї жїргїзїї боюнча єз 
ара мамилелердин кеўири систе-
масы тїзїлєт. Бул система тєлєм 
системаларынын тїрї болуп са-
налат. Товарларды/кызмат кєр-
сєтїїлєрдї сунуштоочулар менен 
андан ары єз ара эсептешїїлєр-
дї жїргїзїї їчїн тєлєм уюмда-
ры тарабынан кабыл алынуучу 
тєлємдєрдїн эсепке алынышын 
камсыз кылуу максатында тєлєм 
системасынын катышуучулары-
на ушул тєлємдєр жана эсепте-
шїїлєр боюнча финансылык 
маалыматты берїї, иштеп чыгуу 
зарылдыгы келип чыгат. Бул иш 
тєлєм системасынын оператору 
тарабынан автоматташтырылган 
режимде жїзєгє ашырылат жа-
на ошондой эле лицензияланат.

Тєлєм уюмунун жана тєлєм 
системасынын операторунун 
иши, эгерде эки тиешелїї лицен-
зия болсо, бир уюмдун алкагын-
да айкалыштырууга боло турган-
дыгын белгилей кетїї зарыл.

ЛИЦЕНЗИЯЛОО 
ТАРТИБИ

Тєлєм уюмдарына жана тєлєм 
системаларынын операторлору-
на лицензия Улуттук банк тара-
бынан берилет. Лицензиялоо тє-
лємдєрдї жана эсептешїїлєрдї 
кабыл алуу жана жїргїзїї сис-
темаларынын коопсуздугун жана 

ишенимдїїлїгїн камсыз кылуу 
їчїн зарыл болуп эсептелет.

Юридикалык жактарга (єтї-
нїч кат ээлерине) тєлєм уюму-
нун жана/же тєлєм системасы-
нын операторунун лицензия-
ларын алуу їчїн лицензия бе-
рїї жагында тиешелїї талап-
тар коюлат. Лицензия берїї та-
лаптары иштин аталган тїрлє-
рїн жїзєгє ашыруу менен бай-
ланышкан тобокелдиктерди тє-
мєндєтїїгє жана тєлєм система-
ларынын катышуучулары менен 
кардарлардын (тєлєєчїлєрдїн) 
укуктарын жана кызыкчылык-
тарын коргоону камсыз кылууга 
багытталган.

Лицензия берїї талаптары жа-
на тартиби Улуттук банктын че-
немдик укуктук актылары менен 
белгиленет.

Лицензия алуу їчїн єтїнїч кат 
ээсине карата негизги талаптар 
катары тємєнкїлєрдї бєлїп кєр-
сєтїїгє болот:

1) Єтїнїч кат ээси акционер-
дик коом же жоопкерчилиги чек-
телген коом формасында юриди-
калык жак болууга тийиш. Коом-
до жок дегенде, жетекчиден, тех-
никалык директордон жана баш-
кы бухгалтерден турган Башкар-
малык болушу керек. Бул кыз-
мат адамдары Улуттук банк та-
рабынан белгиленген минимал-
дуу квалификациялык талаптар-
га ылайык келїїгє тийиш (били-
минин болушу, билиминин багы-
ты, эмгек стажы, ж.б.).

2) Єтїнїч кат ээсинин устав-
дык капиталынын минималдуу 
єлчємї тємєнкїнї тїзїшї керек:
- тєлєм уюму їчїн – кеминде 2 

000 000 (эки миллион) сом;
- тєлєм системасынын опе-

ратору їчїн – кеминде 1 000 
000 (бир миллион) сом.

Эгерде єтїнїч кат ээси эки 
лицензияга документтерин тап-
шырса, анда уставдык капитал 

кеминде 3 000 000 (їч миллион) 
сомду тїзєт.

Мындан тышкары, эгерде тє-
лєм уюму тєлємдєрдї резидент 
эмес їчїнчї жактардын пайда-
сына, ошондой эле мамлекеттик 
бюджеттин пайдасына (салык-
тар, жыйымдар жана тєлємдєр) 
кабыл алууну пландаштырса, ан-
да уставдык капиталдын єлчємї 
кеминде 10 000 000 (он миллион) 
сомду тїзїїгє тийиш.

Уставдык капитал коммерция-
лык банктагы банктык эсепке са-
лынган акционерлердин/каты-
шуучулардын акча каражатта-
рынын эсебинен улуттук валю-
тада гана тїзїлєт.

3) БУУнун Коопсуздук Ке-
ўешинин санкциялары жана/
же соттордун чечимдери менен 
тыюу салынган/чектєєлєр бел-
гиленген жеке адамдар жана/же 
юридикалык жактар (резидент-
тер/резидент эместер) єтїнїч кат 
ээсинин акционерлеринен/каты-
шуучуларынан болбошу керек. 
Ошондой эле, оффшордук аймак-
тарда жашаган жана/же каттал-
ган жактар акционерлерден/ка-
тышуучулардан боло алышпайт.

4) Аппараттык-программалык 
комплекс белгиленген талаптар-
га жооп берїїгє тийиш.

5) Ички саясаттардын жана 
жол-жоболордун болушу.

Лицензия алуу їчїн єтї-
нїч кат ээси лицензияны 
белгиленген форма боюн-
ча берїї жєнїндє єтїнїч 
катты Улуттук банкка бе-
риши керек. Єтїнїч кат-
ка тємєнкїлєрдї камты-
ган документтердин зарыл 
топтому тиркелет:

- уюштуруу документтери-
нин кєчїрмєлєрї;

- уставдык капиталды тї-
зїїгє багытталган єтї-
нїч кат ээсинин акцио-
нерлеринин/катышуучу-
ларынын каражаттары-
нын келип чыгуу булак-
тарын аныктоого мїмкїн-
дїк берген маалыматтар 
(тастыктоочу документ-
тер);

- акционерлердин/каты-
шуучулардын жана кыз-
мат адамдарынын доку-
менттери (толтурулган 
анкеталар, ж.б.);

- аффилирленген жана бай-
ланыштуу жактар жєнїн-
дє маалымат;

- иштен алынган эконо-
микалык натыйжаларды 
болжолдуу эсептєє менен 
бизнес-план;

- єтїнїч кат ээсинин бол-
жолдонгон ишке бай-
ланыштуу бизнес-
процесстерди жєнгє сал-
ган ички документтери-
нин кєчїрмєлєрї, ж.б.

Документтерди берїї їчїн та-
лап кылынган документтердин 
толук тизмеги Улуттук банк 
Башкармасынын токтому ме-
нен бекитилип, «Тєлєм уюмда-
рынын жана тєлєм системала-
рынын операторлорунун ишин 
лицензиялоо жєнїндє» жободо 
аныкталган. Аталган Жобо ме-
нен www.nbkr.kg дареги боюн-
ча Улуттук банктын расмий 

интернет-сайтындагы «Банк»/ 
«Улуттук банктын ченемдик ак-
тылары»/ «Тєлєм системасы» 
бєлїгїнєн же Кыргыз Респуб-
ликасынын Юстиция министр-
лигинин расмий интернет-
сайтындагы Укуктук маалы-
маттардын борборлоштурулган 
банкы бєлїгїнєн  таанышып чы-
гууга болот.

Улуттук банк лицензия алуу-
га єтїнїч катты 30 (отуз) кален-
дардык кїндїн ичинде карайт. 
Єтїнїч кат ээсинин белгиленген 
лицензия берїї талаптарына дал 
келиши, єтїнїч кат ээсинин до-
кументтеринин Кыргыз Респуб-
ликасынын мыйзамдарына шай-
кеш келиши каралат, єтїнїч кат 
ээсинин ишти жїргїзїїгє кири-
шїї жагында техникалык даяр-
дыгына, ж.б. баа берилет. Ка-
роонун жїрїшїндє Улуттук банк 
документтерди жеткире иштеп 
чыгууга жєнєтїїгє же кошум-
ча маалыматтарды суроо-талап 
кылууга укуктуу.

Зарыл болгон учурда, Улут-
тук банк єтїнїч кат ээсинин иш 
жїргїзє турган жерине барып 
алдын-ала текшерїїлєрдї жїр-
гїзїїгє укуктуу (автоматташты-
рылган системалардын иштешин 
текшерїї, ж.б.).

Талаптарга жооп бербеген до-
кументтер тапшырылган же то-
лук эмес тапшырылган учур-
да, же болбосо алар белгилен-
ген мєєнєттєрдї бузуу менен 3 
(їч) жолудан ашык сунуштал-
ган учурда, Улуттук банк єтїнїч 
кат ээсинин документтерин ан-
дан ары кароодон баш тартууга 
укуктуу. Бардык дал келбестик-
тер четтетилгенден кийин єтї-
нїч кат ээси лицензия алуу їчїн 
Улуттук банкка кайрадан кайры-
ла алат, бул жагында эч кандай 
тоскоолдуктар жок.

Єтїнїч катты кароонун жы-
йынтыгы боюнча Улуттук банк 
лицензияны берїї же жїйєлїї 
себептерин билдирїї менен ли-
цензияны берїїдєн баш тартуу 
чечимин кабыл алат. «Тєлєм 
уюмдарынын жана тєлєм сис-
темаларынын операторлорунун 
ишин лицензиялоо жєнїндє» 
жободо лицензияны берїїдєн 
баш тартуу негиздери да анык-
талган.

Эгерде єтїнїч кат ээси доку-
менттерди кароо процессинде 
Улуттук банктын чечимдери/иш-
аракеттери менен макул болбо-
со, анда єтїнїч кат ээси, Улут-
тук банктын ченемдик укуктук 
актыларына ылайык, Улуттук 
банкка кайрылуу аркылуу сотко 
чейинки тартипте чечимге датта-
нууга укуктуу. Талаш маселелер-
ди сотко чейин жєнгє салуу тар-
тиби милдеттїї болуп саналат.

Юридикалык жак Улуттук 
банктын тиешелїї лицензиясын 
алгандан кийин гана тєлєм ую-
мунун жана/же тєлєм система-
сынын операторунун ишин жї-
зєгє ашырууну баштоого укук-
туу. Лицензия мєєнєтсїз жана 
ажыратылгыс болуп саналат жа-
на їчїнчї жактарга берилбейт.

Улуттук банктын 
Тєлєм системалары 
башкармалыгынын 
маалыматтарынын 

негизинде даярдалды

Азыркы учурда биз бардыгыбыз кїндєлїк жашоодо товарларды/
кызмат кєрсєтїїлєрдї тїздєн-тїз байланышты талап кылбаган 
ар тїрдїї ыкмалар менен тєлєп жатабыз. Тєлємдєрдїн мындай 
ыкмаларынын катарына: тєлєм терминалдары аркылуу нак акча 
тєлєєнї; банкоматтар аркылуу банктык карттар же кардардын 
колдонуудагы банктык эсебине кирїїгє мїмкїндїк берген 
интернет/мобилдик банкинг аркылуу тєлєєнї; электрондук 
капчыктар аркылуу электрондук акча менен тєлєєнї, ж.б. 
киргизїїгє болот. Тєлємдєрдїн мындай ыкмалары адамдардын 
убактысын жана башка ресурстарды сарптап, сунуштоочулардын 
кеўсесине баруунун, кассага кезекке туруунун ордуна оўой тєлєє 
їчїн кардарларга ыўгайлуулук жаратуу максатында тїзїлгєн.
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