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Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкынын басылмалары
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жылдык отчету
Басылма Улуттук банктын =тк=н жылдагы иши боюнча толук отчету болуп 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 негизги макроэкономикалык к=рс=ткъчт=ръ жана анын секторлору боюнча
статистикалык маалыматтарды камтыйт. Ай сайын кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарык к=р=т.
Кыргыз Республикасынын т=л=м тещдеми
Басылмада тышкы сектордун =нъгъшънд=гъ акыркы тенденциялар чагылдырылат. Тиркемелеринде т=л=м тещдеминин нейтралдуу формасы,
тышкы соода тъзъмъ, эларалык камдар (резервдер) тышкы карыз боюнча
маалыматтарды камтыган таблицалар келтирилген. Чейрек сайын - январь, май, июль, октябрь айларында кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарыяланат.
Кыргыз Республикасында инфляция боюнча баяндама
Басылмада республикада жана анын региондорунда керект== бааларынын динамикасы, инфляциянын негизги факторлорун анализд==л=р,
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын акчакредит саясат жагында 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 Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу ж=нънд= коомчулукка маалымдайт. 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 маалыматтарды 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 прошедший год. Содержит краткую информацию об экономическом развитии
республики и денежно-кредитной политике, финансовую отчетность Национального банка, общие сведения о НБКР, статические приложения. Выпускается на трех языках: кыргызском, русском и английском.
Бюллетень Национального банка Кыргызской Республики
Информационное издание содержит статические сведения по основным 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 таблицы с данными по нейтральной форме платежного баланса, структуре
внешней торговли, международным резервам, внешнему долгу. Выпускается ежеквартально - в январе, мае, июле, октябре на кыргызском, русском и английском языках.
Обзор инфляции в Кыргызской Республике
Издание содержит описание динамики потребительских цен в республике и ее регионах, анализ основных факторов инфляции, информацию о решениях Национального банка Кыргызской Республики в области
денежно-кредитной политики и представляет прогноз инфляции на предстоящий 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 месяцев на трех языках: кыргызском, русском и английском
Пресс-релиз Национального банка Кыргызской Республики
«Пресс-релиз НБКР» содержит хронику событий, происходящих в Национальном банке и банковской системе в целом, оперативную информацию 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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Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2013-жылдын 27-ноябрындагы № 45\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 банкы
жөнүндө» мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз
Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
1. «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кайра каржылоо
жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду
өткөрүү тартиби жөнүндө” жобо (кошо тиркелет) бекитилсин.
2. Улуттук банк Башкармасынын 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 күчүн
жоготкон 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. Юридикалык башкармалыгы бул токтомду расмий жарыялангандан
кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын
мамлекеттик
реестринде
чагылдырылышы
үчүн
Кыргыз
Республикасынын Адилет министрилигине жөнөтсүн.
6. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы ушул токтом менен
коммерциялык банктарды тааныштырсын.
7. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары Абдыбалы тегин С.
мырзага жүктөлсүн.
Төрага						
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Асанкожоева З.М.
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын
27-ноябрындагы № 45\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/
Банктар) кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максаттарына
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан (мындан ары –
Улуттук банк) аукциондордун негизинде кредиттик каражаттарды берүү
тартиби аныкталат.
2. Кредиттик аукциондорду Улуттук банк акча-кредит саясатын
жүзөгө ашыруу максатында, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамынын 5, 20 жана
28-беренелерине ылайык өткөрөт.
3. Кайра каржылоо жана банктын кыска мөөнөттүү ликвиддүүлүгүн
колдоого 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 катышуучуларынан
болуп саналышат.
2. Колдонулган атоолор жана түшүнүктөр
6. Кредиттик аукцион жөнүндө Башкы келишим (мындан ары – Башкы
келишим) – бул, Улуттук банк менен Банк ортосунда түзүлгөн
келишим. Келишимде кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча кайра
каржылоого жана ликвиддүүлүктү колдоого Улуттук банк тарабынан
кредиттик ресурстардын Банкка берилиши шарттары жана мында келип
чыккан укуктук мамилелерди жөнгө салуу тартиби аныкталат. Башкы
келишим, ушул Жобого карата 1-тиркемеде көрсөтүлгөн формада жана
Банк Жобонун 29-пунктунда көрсөтүлгөн шарттарга ылайык келген
учурда түзүлөт.
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7. Күрөө келишими – бул Улуттук банк менен Банк ортосунда, кредиттик
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.
8. Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети (КДКР) –Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын коллегиалдуу органы, ликвиддүүлүктү утурумдук
негизде тескөөгө алып туруу комитеттин негизги иш максатынан болуп
саналат.
9. Кредиттик аукцион – бул, Улуттук банктын аукциондук механизмди
колдонуу менен күрөөлүк камсыздоо алдында улуттук валютада кайра
каржылоо операцияларын ишке ашыруу ыкмасы.
10. Кредиттик ресурстар – Улуттук банк тарабынан Банкка мөөнөтүндө
төлөө, төлөөгө жөндөмдүүлүк жана убагында кайтарып берүү
шарттарында, күрөөлүк камсыздоо алдында катталган пайыздык чен
боюнча сом түрүндө сунушталган акча каражаттары.
11. Кредиттик келишим – бул, Улуттук банк менен Банк ортосунда,
кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча Башкы келишимдин
алкагында түзүлгөн келишим, анын негизинде Улуттук банк Банкка
кредит берет. Келишимде кредит берүү жана аны төлөө шарттары
жана тартиби аныкталат жана ал Башкы келишимдин ажырагыс бөлүгү
болуп саналат.
12. Номиналдык пайыздык чен – бул, карыз алуучу менен банк ортосунда
түзүлгөн кредиттик келишимде көрсөтүлгөн чен. Ага ылайык, кредиттик
каражатты пайдалангандыгы үчүн карыз алуучу банкка төлөп берген
пайыздык киреше суммасы эсептелинет. Мында, номиналдык пайыздык
ченде бардык комиссиялык төлөмдөр, жыйымдар же башка кошумча
төлөмдөр, анын ичинде ушул номиналдык пайыздык чендин нарктык
маанисинде жогорулоосуна тике жана/же кыйыр түрдө таасир этиши
мүмкүн болгон салыктык жыйымдар да камтылууга тийиш.
13. Кредиттин мөөнөтү – бул, календардык күндөрдө туюндурулган,
кредит берилген күндөн тартып, ал боюнча милдеттенмелер толук
аткарылган, кредиттик келишимде көрсөтүлгөн күндү кошо камтыган,
убакыт аралыгы.
14. Чектөө чени – билдирмелерди канааттандыруу ага жеткенде аяктаган
чен.
15. Операциялык күн – Улуттук банктын операциялык күн регламентине
ылайык, ар бир жумуш күнү саат 8:30 - 16:30 чейинки убакыт аралыгы.
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3. Кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максаттары үчүн
кредиттик ресурстарды сунуштоо шарттары
16. Улуттук банк тарабынан кайра каржылоо максаттарына берилген
кредиттик ресурстар максаттуу багыттарды көздөп, банктар тарабынан
Кыргызстандын резиденттери болуп саналышкан юридикалык жактар
жана жеке адамдар Кыргыз Республикасынын аймагында өздөштүрүп
жаткан төмөнкү багыттарга каралган долбоорлорду кредиттөө үчүн
пайдаланылууга тийиш:
•

өнөр жайына, мында экспортко багытталуучу жана импортту
алмаштыруучу продукцияларды чыгарган тармактарга биринчи
кезекте көңүл бурулушу зарыл;

•

айыл-чарбасына, даярдоо жана кайра иштетүүгө:

-

мал чарбачылыгына;

-

өсүмдүк өстүрүүгө;

•

Транспорт, байланыш жана кызмат көрсөтүү чөйрөсүнө;

•

Соода жана коммерцияга (юридикалык жактардын жана жеке
адамдардын келишимдери, контрактылары боюнча продукцияларды
берүүлөр үчүн төлөөлөр);

•

Курулушка;

•

Туристтик чөйрөгө.

17. Банктар кредиттик аукциондордун алкагында алынган кредиттик
каражаттарын юридикалык жактарга жана жеке адамдарга ушул
жобонун 16-пунктунда көрсөтүлгөн багыттар боюнча мурда берилген
кредиттерин кайра каржылоо үчүн пайдаланууга укуктуу. Мында,
Улуттук банк Башкармасынын токтому менен бекитилген, Активдерди
классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым
тартуулардын ордун жабууга караат камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө
жобого ылайык, реструктуризацияланган, классификацияланган жана
байкоо алдындагы кредиттер, ошондой эле Улуттук банктын кредиттик
аукциондорунун алкагында алынган кредиттик ресурстардын эсебинен
буга чейин берилген кредиттер кайра каржыланбайт.
18. Улуттук банктын кайра каржылоо максаттарына кредиттик ресурстары
сунуштоосунун максималдуу мөөнөтү - 6 ай.
19. Ушул Жобонун 41-пунктунда көрсөтүлгөн активдер, Улуттук банктын
кайра каржылоо максаттарына берилген кредиттик ресурстары үчүн
күрөөлүк камсыздоо катары колдонулушу мүмкүн.
20. Улуттук банктын кредиттик ресурстарынын эсебинен банктарга
берилген кредиттер боюнча номиналдык жылдык пайыздык чен,
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн субсидиялоо боюнча атайын
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программаларынын алкагында белгиленген пайыздык чендерден
ашпоого тийиш. Аукцион өткөрүү мезгилинде Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн субсидиялоо боюнча атайын программалары жок болгон
учурда Улуттук банктын кредиттик ресурстарынын эсебинен банк
тарабынан берилген кредиттер боюнча номиналдык жылдык пайыздык
чен, Банк Улуттук банктан алган кредиттик каражаттар боюнча
пайыздык ченден 1000 базистик пункттан көбүрөөккө (10 пайыздык
пункт) ашпоого тийиш.
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
нарктык түрүндө туюндурулган номиналдык пайыздык чендин, б.а. карыз
алуучу банкка төлөп берүүчү сумманын ашып кетишине тике жана/же
кыйыр түрдө таасир этиши мүмкүн болгон комиссиялык төлөмдөрдү,
жыйымдарды же башка кошумча төлөмдөрдү, анын ичинде салыктык
жыйымдарды өз карыз алуучуларына чегерүүгө/алардан кармап калууга
укугу жок. Пайыздык чендердин туура эсептелиниши жана колдонулушу
үчүн жоопкерчилик, кредиттик каражаттарды берүү келишиминеге ылайык,
Банкка жүктөлүүгө тийиш.
21. Улуттук банк тарабынан Банктын ликвиддүүлүгүн колдоого кредиттик
ресурстар кыска мөөнөттүү ликвиддүүлүктүү колдоо максатында
сунушталат.
22. Улуттук банк тарабынан Банктын ликвиддүүлүгүн колдоого кредиттик
ресурстар 3 айлык максималдуу мөөнөткө берилет.
23. Кредит портфели боюнча талап коюу укугун күрөөгө койгон учурларды
эске албаганда, ушул жобонун 41-пунктунда көрсөтүлгөн активдер
Улуттук банк тарабынан ликвиддүүлүктү колдоо үчүн берилген
кредиттик ресурстардын күрөөлүк камсыздоосунан болуп саналат.
24. Банк, Улуттук банктан алынган кредиттик ресурстарды банктар аралык
рынокто, валюта рыногунда жана мамлекеттик баалуу кагаздар
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 16, 21
жана 25-пункттарында көрсөтүлгөн максаттарга гана колдонууга тийиш.
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4. Банктык эмес финансы-кредит мекемелерин (БФКМ) кредиттөө
25. Банк, кредиттик аукциондо алынган кредиттик ресурстарды ушул
Жобонун 26-пунктунда көрсөтүлгөн шарттарга ылайык микрофинансылык
компаниялар жана микрокредиттик компаниялар сыяктуу, банктык эмес
финансы-кредит мекемелерин андан ары кредиттөө үчүн пайдаланууга
укуктуу.
26. Эгерде кредиттик ресурстар Банк тарабынан ушул Жобонун 25-пунктунда белгиленген максаттарга багытталган болсо, анда төмөнкү жоболор 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 маалымдоого тийиш.

•

БФКМдерге кредиттик ресурстарды берүү учурундагы Банктын маржасы 0,2% ашпоого тийиш.

•

Банк менен БФКМ ортосундагы кредиттик келишимде төмөнкү пункттар камтылышы зарыл:

-

Банк тарабынан БФКМдерге сунушталуучу кредиттик ресурстар
максаттуу багытка ээ болуп, БФКМдер ал ресурстарды Кыргызстандын резиденттеринен болуп саналышкан юридикалык жактар жана
жеке адамдар тарабынан Кыргыз Республикасынын аймагында
жүзөгө ашырылуучу, ушул Жобонун 16-пунктунда көрсөтүлгөн багыттар боюнча долбоорлорду кредиттөөгө жана Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар
жөнүндө” мыйзамынын 2-беренесине ылайык пайдаланууга тийиш;

-

Банк тарабынан БФКМдерге берилүүчү кредиттик ресурстарды пайдалануу боюнча ушул Жобонун 17 жана 24-пункттарында
көрсөтүлгөн чектөөлөр, БФКМдерге да таркатылат;

-

Улуттук банктын кредиттик ресурстарынын эсебинен БФКМдерге
берилген кредиттер боюнча пайыздык чендер Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар
жөнүндө” мыйзамында, ошондой эле Кыргыз Республикасынын
башка ченемдик укуктук актыларында белгиленген максаттарга
жана талаптарга ылайык келүүгө тийиш;

-

БФКМдер банктардан алынган кредиттик ресурстарды кредиттик
союздарды, микрофинансылык компанияларды, микрокредиттик
компанияларды, микрокредиттик агенттиктерди, башка БФКМдерди, анын ичинде ломбарддарды кошо алганда, банктык эмес финансы-кредит мекемелерин кайра каржылоо үчүн пайдаланууга
укугу жок.
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27. Банктардан кредиттик ресурстарды алышкан БФКМдер кредиттик
ресурстардын пайдаланылышы жана кредит портфелинин абалы жөнүндө
отчетту талап кылынган форматка ылайык ай сайын Улуттук банкка сунуштап турууга тийиш.
28. Ушул жобонун 45-пунктунда көрсөтүлгөн активдер банк тарабынан
БФКМ үчүн берилген кредиттик ресурстардын күрөөлүк камсыздоосунан
боло алат.
5. Аукционго билдирмелерди тариздетүү жана берүү тартиби
29. Улуттук банктын кредиттик аукциондоруна катышуу жана андан
кредиттик каражаттарды алуу үчүн Банк:
-

банктык операцияларды улуттук жана чет өлкө валюталарында
жүргүзүү укугуна Улуттук банктын лицензияга ээ болууга тийиш;

-

Улуттук банк тарабынан сунушталган кредиттик ресурстардын
күрөөлүк камсыздоосунан болгон мамлекеттик баалуу кагаздарды
сактоо жана эсепке алуу үчүн Депозитарийде «депо» эсебине ээ
болууга тийиш;

-

Улуттук банкта улуттук валютадагы корреспонденттик эсеби болууга тийиш;

-

чет өлкө валютасындагы депозит эсебин Улуттук банкта ачуу жана
тейлөө жөнүндө кол коюлган макулдашууга ээ болууга тийиш;

-

Улуттук банк менен Кредиттик аукцион жөнүндө кол коюлган Башкы
келишимге ээ болууга тийиш;

-

билдирме берилген учурга карата Улуттук банк тарабынан белгиленген Банктын капиталынын шайкештиги жана бир карызгерге
тобокелдиктин максималдуу өлчөмү боюнча экономикалык ченемдерди аткарууга, ошондой эле акыркы 6 ай аралыгында системалуу
бузууларга жол бербөөгө тийиш;

-

ушул Жободо жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларында белгиленген талаптарга жооп берген, талаптагыдай күрөөлүк камсыздоону сунуштоого тийиш;

-

банк ишин тескөөгө алуу боюнча убактылуу жетекчилик, консервация, санация, реабилитация, банкроттук жана башка негиздер
боюнча өз эрки менен жана мажбурлап жоюу режимине кабылбоого. Консервация, банк ишин тескөөгө алуу боюнча убактылуу жетекчилик режиминде турган Банк, Улуттук банк Башкармасынын
тиешелүү чечими болгон шартта гана мамлекеттик баалуу кагаздарды жана/же Улуттук банктагы пайызсыз депозит эсебинде турган акча каражаттарына талап коюу укугу түрүндөгү нак эмес чет
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өлкө валютасынын күрөөсү алдында ликвиддүүлүктү колдоо үчүн
өткөрүлгөн аукциондорго гана катыша алат;
-

алынган кредиттер жана аларга кошуп эсептелинген пайыздар
боюнча, ошондой эле кредиттик аукциондордун алкагында мурда
алынган кредиттерге тиешелүү өздөштүрүлбөгөн кредиттик каражаттардын орун албашы, анын ичинде Улуттук банктын кайра
каржылоого тиешелүү башка инструменттери боюнча Улуттук банк
алдында мөөнөтүндө төлөнбөгөн акчалай милдеттенмелерге ээ
болбого;

-

кредиттик аукциондорго катышуу укугунан четтетилбөөгө;

-

Банктын атынан кредиттик ресурстарды алууга билдирмелерге кол
коюуга ыйгарым укуктуу адамдардын кол тамга үлгүлөрү түшүрүлгөн
Банктын жоопкерчиликтүү адамдарынын тизмесин Улуттук банкка
берүүгө тийиш;

-

Банктын эсептериндеги каражаттарды тескөөгө ыйгарым укуктуу
адамдардын кол тамгаларынын үлгүлөрү түшүрүлгөн, Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык нотариалдык жактан
күбөлөндүрүлгөн эки карточканы Улуттук банкка берүүгө тийиш;

-

банктык көчүрмөлөрдү, Банктын төлөм тапшырмаларын жана башка документтерди алууга жоопкерчиликтүү жакка Банктын атынан
берилген ишеним катты Улуттук банкка берүүгө тийиш.

30. Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети кредиттик аукциондун параметрлерин жана аны өткөрүү шарттарын, сунушталуучу кредиттик ресурстардын көлөмүн, мөөнөттөрүн, минималдуу пайыздык ченин, билдирменин минималдуу көлөмүн, күрөөлүк камсыздоого карата жана башка
талаптарды кошо алганда мезгил-мезгили менен аныктап турат.
31. Улуттук банк аукцион өткөрүлгөнгө чейинки эки күндөн кечиктирбестен өз веб-сайтына төмөнкүлөрдү кошо алганда, кредиттик аукциондун
параметрлерин жана аны өткөрүү шарттары жарыялап турат:
-

аукциондун түрүн;

-

аукцион өткөрүлүүчү күндү;

-

аукциондун кодун;

-

кредиттик ресурстардын көлөмүн;

-

аукциондогу минималдуу пайыздык ченин (Акча-кредиттик жөнгө
салуу комитетинин чечими менен белгиленген);

-

билдирменин минималдуу көлөмүн;

-

күрөөлүк камсыздоого карата талаптарды;

-

аукцион тууралуу башка маалыматтарды (болгон болсо).
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32. Улуттук банктын кредиттик аукционуна катышууга билдирме Банктар тарабынан Кредиттик аукцион жөнүндө Башкы келишимге карата
2-тиркемеде көрсөтүлгөн формага ылайык документ түрүндө Улуттук банкка берилет. Билдирме калың конвертке салынып, чапталган түрүндө берилиши зарыл. Банк аукционго бир гана билдирмени бере алат.
33. 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 эсептелет.
34. Билдирменин ар бир бетине кредиттик ресурстарды алууга Банктын атынан билдирмеге кол коюуга ыйгарым укуктуу адамдын кол камгасы коюлуп, Банктын мөөрү менен күбөлөндүрүлүүгө тийиш. Билдирмеде
милдеттүү түрдө ал берилген күн, Банктын аталышы, аукцион өткөрүлгөн
күн, зарыл болуп жаткан кредиттик каражаттардын көлөмү, сунушталган
пайыздык чен, күрөөлүк камсыздоону суммасы жана түрү көрсөтүлүүгө
тийиш.
35. Банктын билдирмесинин минималдуу көлөмү Улуттук банк тарабынан кредиттик аукцион параметрлеринде белгиленген көлөмгө дал келүүгө
тийиш. Банктын билдирмесинин максималдуу көлөмү аукционго коюлган
кредиттик ресустардын жалпы көлөмүнөн ашпоого тийиш.
36. Документ түрүндөгү билдирме Улуттук банктын Бишкек шаары,
Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101 дареги боюнча жайгашкан имаратынын
1-кабатындагы «Кредиттик аукциондорго билдирмелер үчүн» деп жазылган ящикке салынууга тийиш. Банк билдирме берилгендиги фактысын, ал
берилген күндү жана убактысын көрсөтүү менен билдирмелер катталган
журналга чагылдырууга тийиш.
37. Банктардын Улуттук банк жарыялаган минималдуу пайыздык ченден жогору же ага барабар болгон пайыздык чендеги билдирмелерине
кредиттик аукционго катышууга жол берилет.
38. Банктын ушул жобонун 29-пунктунун талаптарына ылайык келбеши, кредиттин 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.
39. Туура эмес толтурулган же тариздетилген, ошондой эле убактысынан кечиктирилип берилген билдирмелер анык эмес катары таанылып,
аукционго киргизилбейт.
40. Улуттук банк билдирмеде көрсөтүлгөн маалыматтардын купуялуулугун камсыз кылууга тийиш.
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6. Кредиттин күрөөлүк камсыздоосу
41. Кредиттик ресурстар Банктарга күрөөлүк камсыздоо болгон шартта
гана сунушталат. Төмөнкүлөр кайра каржылоо максаттары үчүн кредиттик
ресурстар боюнча Банктардын күрөөлүк камсыздоосунан боло алат:
1) Улуттук банктагы пайызсыз депозиттик эсепте турган акча
каражаттарына талап кылуу укугу түрүндөгү нак эмес чет өлкө
валютасы;
2) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн баалуу кагаздары жана
Улуттук банктын ноталары түрүндө мамлекеттик баалуу кагаздар;
3) Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин 2011-жылдын
16-июнундагы №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
коюлган кредиттер, кредиттик каражаттарды алууга билдирме
берилген учурда классификацияланбаган активдер категориясына
чегерилүүгө тийиш (байкоого алынган активдерди эске албаганда)
жана реструктуризацияланбаган болушу зарыл.
42. Кредиттин камсыздоосу катары сунушталган күрөө үчүнчү
жакка күрөөгө же кайра күрөөгө коюулууга тийиш эмес. Ушул Жобонун
44-пунктунда көрсөтүлгөн тартипте күрөөгө коюлган мүлктү эске
албаганда, 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.
43. Банктар, кредиттик келишимге карата Күрөө келишиминде
көрсөтүлгөн күрөөлүк камсыздоону тиешелүү коэффициенттердин
колдонулушун эске алуу менен бирдей нарктагы күрөө менен алмаштырууга
укуктуу.
44. Жобонун 25-пунктунда көрсөтүлгөн учурларда мамлекеттик баалуу
кагаздар жана/же Улуттук банктагы пайызсыз депозит эсебинде турган,
БФКМдин - кредиттик ресурсту алуучунун менчик укугуна таандык болгон
акча каражаттарына талап кылуу укугу түрүндөгү нак эмес чет өлкө
валютасы күрөөлүк камсыздоодон болушу мүмкүн.
45. Банк тарабынан мамлекеттик баалуу кагаз жана/же БФКМге –
кредиттик ресурсту алуучуга менчик укугунда таандык болгон нак эмес
чет өлкө валютасы түрүндөгү күрөөлүк камсыздоо сунушталган жана/же
алмаштырылган учурда, банк өзүнүн мамлекеттик баалуу кагаздарын
жана/же Улуттук банктагы пайызсыз депозит эсебинде турган акча
каражаттарына талап кылуу укугу түрүндөгү нак эмес чет өлкө валютасын
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күрөө катары сунуштоого жана/же алмаштырууга БФКМдин макулдугун
Улуттук банкка берүүгө тийиш.
46. Күрөөгө коюлган мүлктүн бааланган (күрөөлүк) наркы күрөөнүн ар
бир түрү боюнча, талап кылынган кредиттин суммасына жараша Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан белгиленген мааниден (пайыздык
туюндурулушунда) төмөн болбоого тийиш.
47. Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык каттоодон өткөртүлүүгө тийиш болгон күрөөлүк мүлк, ушул Жобонун 62, 63 жана
64-пункттарында көрсөтүлгөн мөөнөт ичинде Банк тарабынан ыйгарым
укуктуу органда каттоодон өткөртүлүшү зарыл.
48. Күрөөлүк камсыздоонун жетишсиздиги Банк тарабынан талап кылынган кредиттик ресурстардын суммасын берүүдөн баш тартууга негиз
болуп саналат.
49. Кредиттик ресурстарды берүү макулдашуусуна ылайык Банк, өз
милдеттенмелерин 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 Республикасынын
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 кредиттик ресурстарды алуу макулдашуусуна ылайык өз милдеттенмелерин аткарбай койгон
же талаптагыдай аткара албаган учурда, Улуттук банк күрөө кармоочунун
күрөө келишими боюнча укуктарын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган шарттарда жана тартипте бирөөгө өткөрүп берүүсүнө жол
берилет.
50. Банк кредит жана ага чегерилген пайыздар боюнча милдеттенмелерин өз учурунда жана толук аткарган шартта, Улуттук банк күрөөнү он
жумуш күнү ичинде бошотуп берүүгө тийиш.
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7. Кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби
51. Аукциондор Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан белгиленген жана Улуттук банктын веб-сайтында жарыяланган мезгил аралыгында өткөрүлүп турат.
52. Улуттук банк кредиттик аукционду өткөрүп, анын жыйынтыгын чыгарат, мында:
-

Акча-кредиттик жөнгө салуу комитетинин төрагасынын же аны
алмаштырган чечими менен кредиттик ресурстардын көлөмү келип түшкөн билдирменин жалпы көлөмүнө жараша кыскартылышы мүмкүн. Аукционго экиден аз катышуучу катышкан шартта, ал
өткөрүлбөгөн катары таанылат;

-

билдирмелер, эң жогорку пайыздык чендеги билдирмелерден тартып 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
пайыздык чендердин деңгээли боюнча ранжирленет (чектөө ченине чейин). 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 сунушталат (Акча-кредиттик жөнгө салуу комитетинин чечиминде белгиленген пайыздык ченден төмөн эмес).

53. Аукционго уруксат алган билдирмелерди Улуттук банкта иштеп чыгуу аукцион өткөрүлгөн күнү саат 13:00дөн 15:00гө чейин ишке ашырылат.
54. Аукциондун жыйынтыгы боюнча орточо салмактанып алынган пайыздык чен төмөнкү формула боюнча эсептелинет:

мында P – аукциондун жыйынтыгы боюнча орточо салмактанып алынган пайыздык чен, pi – канааттандырылган лоттордун пайыздык чени, qi
- канааттандырылган лоттордун көлөмү.
55. Өткөрүлгөн кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча протокол
толтурулуп ал, Акча-кредиттик жөнгө салуу комитетинин төрагасы же аны
алмаштырган адам тарабынан бекитилип, кол коюлат.
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56. Аукциондун жыйынтыгы бекитилгенден кийин, аукцион өткөрүлгөн
күнү саат 16.00дөн кечиктирбестен, Улуттук банк аукциондун жыйынтыгын
катышуучуларга маалымдоого тийиш.
57. Аукциондорго код белгилөөнүн төмөнкүдөй түзүмү белгиленет.
** ** **
| |
|____ кредиттик аукциондун өтүп жаткан жылдагы катар
номери
| |_______ жылы
|__________ кайра каржылоо кредиттеринин аукционун идентификациялоо
Мисалы:
АК 12 22
| | |____ кредиттик аукциондун катар номери
| |_______ 2012-жыл
|__________ кайра каржылоо кредиттеринин аукционун идентификациялоо
58. Кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча расмий билдирмеде
төмөнкү маалыматтар камтылууга тийиш:
-

аукциондун коду;

-

аукцион өткөрүлгөн күн;

-

аукциондогу баштапкы пайыздык чен;

-

билдирмелердин жалпы көлөмү;

-

канааттандырылган билдирмелердин минималдуу жана максималдуу пайыздык чендери;

-

орточо салмактанып алынган пайыздык чен;

-

жана башка маалыматтар.

59. Улуттук банк кредиттик аукциондун расмий жыйынтыгын аукцион
өткөрүлгөн күнү саат 17:00гө чейин веб-сайтында жарыялайт.
8. Кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча эсептешүүлөрдү
жүргүзүү
60. Канааттандырылган билдирмелер боюнча улуттук валютадагы акча
каражаттарынын суммасын Банктын Улуттук банктагы корреспонденттик
эсептерине өз учурунда жана толук чегерүү, өткөрүлгөн кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча Улуттук банктын милдеттенмелеринин талаптагыдай аткарылышы болуп саналат.
61. Банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебине акча каражаттарын чегерүү, өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгына ылайык Улуттук
банк менен Банк ортосундагы тиешелүү кредиттик келишим (Башкы кели20
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шимге карата 4-тиркеме) жана Күрөө келишими (Башкы келишимге карата
5-тиркеме) тариздетилип, аларга кол коюлуп, күрөө келишими ыйгарым
укуктуу органдарда каттоодон өткөртүлгөндөн кийинки жумуш күнү ишке
ашырылат.
62. 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 жумуш
күнү ишке ашырылат.
63. Эгерде Улуттук банктагы пайызсыз депозит эсебинде турган акча
каражаттарына талап коюу укугу түрүндөгү нак эмес чет өлкө валютасы
күрөөлүк камсыздоодон болсо, Улуттук банк менен Банк ортосундагы
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. Күрөөлүк камсыздоо катарындагы, чет өлкө
валютасы боюнча эсептешүүлөрдү жүргүзүү шарттары жана мөөнөттөрү
Улуттук банктагы күрөөлүк камсыздоо алдындагы чет өлкө валютасындагы депозиттик эсептероди ачуу жана тейлөө жөнүндө келишим менен
жөнгө салынат.
64. 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 3 жумуш күнү ичинде
ишке ашырылат.
65. Кредиттин суммасына пайыздарды кошуп эсептөө, жыл ичинде 365
күн жана ай ичинде күндөрдүн айкын санына жараша, кредитти анык пайдаланган 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).
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9. Катышуучулардын жоопкерчилиги жана санкциялар
66. Кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча Улуттук банк тарабынан
жеңүүчү катары таанылган Банк кредиттик ресурстарды алуудан баш
тартса же Башкы келишимдин жана ушул Жобонун талаптарына ылайык
Кредиттик келишимди, Күрөө келишимин өз учурунда алып келбесе,
Банктын билдирмеси жокко чыгарылып, ага карата Башкы келишимде
каралган айыптык санкциялар колдонулат.
67. Күрөөлүк камсыздоонун
Кредиттик келишимдин жана
жана берилиши, алардын ушул
көрсөтүлгөн мөөнөттө каттоодон
болуп саналат.

болушу жана өз убагында берилиши,
Күрөө келишиминин тариздетилиши
Жобонун 62, 63 жана 64-пункттарында
өткөртүлүшү үчүн Банк жоопкерчиликтүү

68. Банк, кредит берилген күндөн кийинки 30 (отуз) календардык күнү
ичинде Улуттук банктан алынган акча каражаттарын карыз алуучулар
арасында жайгаштырууга милдеттүү. Эгерде, кредиттик ресурстар
же алардын бөлүгү ушул пунктта көрсөтүлгөн мөөнөттөрдө толук
пайдаланылбай калса же жарым-жартылай пайдаланылса, Улуттук
банк көрсөтүлгөн мөөнөт бүткөндөн кийинки жумуш күнү кредиттик
ресурстардын өздөштүрүлбөй калган бөлүгүн мөөнөтүнөн мурда кайтарып
берүүнү талап кылышы мүмкүн.
69. Банк ушул жобонун баардык шарттарынын жана талаптарынын так
сакталышы үчүн жоопкерчиликтүү. Жобонун шарттарын жана талаптарын
бузууга жол берген жана/же талаптагыдай аткарбаган учурда Улуттук
банк Башкы келишимде каралган санкцияларды колдонууга, анын ичинде
берилген кредиттик ресурстардын мөөнөтүнөн мурда кайтарылышын
талап кылып, банкты Улуттук банктын кийинки аукциондоруна катышуудан
четтетүүгө укуктуу.
70. Банк кредиттин негизги суммасынын жана ал боюнча чегерилген
пайыздардын өз убагында жана толугу менен төлөнүшү, анын ичинде
кредиттик ресурстар ушул Жобонун 25-пунктунда белгиленген максаттарга
багытталган учурларда да, ал үчүн жооп берет.
71. Банк, кредиттик аукциондо алган ресурстар боюнча карызын жана
кредит боюнча пайыздарды белгиленген мөөнөттөрдө төлөбөгөн шартта,
Улуттук банк кошумча маалымдоосуз эле, Банктын корреспонденттик
эсебинен тиешелүү каражаттарды акцептсиз тартипте эсептен алып салуу
аркылуу өндүрүп алат.
72. Эгерде кредиттин негизги суммасынын, ага кошуп эсептелинген
пайыздардын 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
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калса, мындай карыз мөөнөтүндө төлөнбөгөн катары эсептелинип, Банкка
карата Башкы келишимде каралган айыптык санкциялар колдонулат.
73. Банк кредиттик ресурстардын максаттуу пайдаланылышы үчүн
жооп берет. Банк жана/же БФКМ тарабынан 16, 21, 25-пункттардын
талабын бузууга жол берсе, Улуттук банк кредиттик ресурстардын
мөөнөтүнөн мурда кайтарылышын кредитти айкын пайдаланган мезгил
үчүн чегерилген пайыздарды жана Улуттук банкка тиешелүү болгон башка
суммаларды төлөөнү банктан талап кылууга жана аны кийинки кредиттик
ауциондорго катышуу укугунан 6 айга чейинки мөөнөткө четтетүүгө укуктуу.
74. Контролдукту жүргүзүү максатында Улуттук банк банктан жана/
же БФКМден тиешелүү маалыматтарды, анын ичинде банктын жана/
же БФКМдин финансылык абалына, ошол кредит боюнча камсыздоонун
абалына, кредиттин максаттуу пайдаланылып жатышына тиешелүү
маалыматтарды жана башка маалыматтарды талап кылып, алууга
укуктуу. Улуттук банктын талабы боюнча банк жана/же БФКМ кредиттик
каражатардын пайдаланылып жатышы жөнүндө отчетту жана башка зарыл
документтерди Улуттук банк белгилеген формада жана мөөнөттөрдө
сунуштап турууга тийиш.
10. Кредитти пролонгациялоо тартиби
75. Банк ушул Жобонун, Башкы келишимдин талаптарын, ошондой эле
Улуттук банктын башка талаптарын аткарып, кредиттик ресурстар боюнча
милдеттенмелерин өз учурунда жана толук жапкан шартта, кредиттик
аукциондордун алкагында алынган кредиттер боюнча эч кандай мыйзам
бузуулар жок болсо, Банктын өтүнүч катынын негизинде Улуттук банк
кредиттик ресурстарды 6 айдан ашпаган мөөнөткө пролонгациялоого
укуктуу.
76. Улуттук банк тарабынан кайра каржылоо максаттары үчүн 6 айлык
мөөнөткө берилген кредиттик ресурстар гана пролонгацияланууга тийиш.
Мында, пролонгациялоо чечими төмөнкү учурларды эске алуу менен
кабыл алынат:
•

Улуттук банктын кредиттик ресурстарынын эсебинен банкка
берилген кредиттер боюнча пайыздык чендер;

•

Кредиттердин тармактык багыттуулугу. Мында, экономиканын
төмөнкү тармактары артыкчылыктуу багыттардан болуп саналат:
- өнөр жайы, мында экспортко багытталган жана импортту алмаштыруучу тармактар артыкчылыктуу болуп саналат;
- айыл чарбасы, мал чарбасын жана өсүмдүк өстүрүүнү кошо алганда, даярдоо жана кайра иштетүү.
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77. Улуттук банк тарабынан кайра каржылоо максаттары үчүн берилген
кредиттик ресурстар баштапкы пайыздык чен боюнча 3 (үч) жолудан көп
эмес пролонгацияланышы мүмкүн.
78. Кредиттик ресурстарды пролонгациялоо үчүн Банк, жаңы Кредиттик
келишимди жана Күрөө келишимин же болбосо кредитти пролонгациялоо
боюнча кошумча келишимди түзүү үчүн кредит мөөнөтү бүткөнгө чейинки
кеминде 1 ай мурда кредитти пролонгациялоо тууралуу өтүнүч катты
Улуттук банкка жөнөтүүгө тийиш.
11. Кредитти төлөө тартиби
79. Кредиттин негизги суммасынын ордун жабуу кредиттин мөөнөтү
бүткөн күнү, операциялык күндүн акырына чейин, өз корреспонденттик
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.
80. 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.
81. Кредитти төлөө күнү кредиттин негизги суммасы жана/же ага кошуп
эсептелинген пайыздар толук көлөмдө төлөнүүгө тийиш, бөлүп төлөөгө
жол берилбейт.
82. Банк, Башкы келишимде жана Кредиттик келишимде каралган
карыздын негизги суммасын жана ал боюнча пайыздарды пландаштырылып
жаткан төлөө күнүнө чейинки үч жумуш күнү аралыгында Улуттук банкка ал
тууралуу алдын ала маалымдоо менен мөөнөтүнөн мурда бөлүп төлөөгө
же толугу менен төлөөгө укуктуу.
83. Кредит жана ага чегерилген пайыздар боюнча Банк өз
милдеттенмелерин өз убагында жана толук аткарган шартта, күрөөнү
бошотуп берүү ушул жобонун 50-пунктуна ылайык ишке ашырылат.
84. Эгерде кредит мөөнөтүндө төлөнбөсө, төлөмдү кийинкиге
калтырууга жол берилбейт. Банктын кредит боюнча жоопкерчилиги Башкы
келишимде жана Кредиттик келишимде каралат.
85. Эгерде ушул жобого ылайык Банкка берилген кредит мөөнөтүндө
төлөнбөсө, Улуттук банк:
- кредитти төлөөнүн эсебине кредиттин негизги суммасына, чегерилген
пайыздарга жана айыптык санкцияларга барабар өлчөмдөгү улуттук
валютадагы акча каражаттарын Банктын корреспонденттик эсебинен
акцептсиз тартипте эсептеп алып салат;
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- 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.
12. Корутунду жобо
86. Ушул Жобого карата кредиттик аукциондорду өткөрүүнү
өркүндөтүүгө багытталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор Улуттук банк
Башкармасынын чечими менен киргизилет.
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Улуттук банк Башкармасынын
2013-жылдын 27-ноябрындагы № 45\13 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___-жылдын “____”________ №____ 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 Улуттук Банк Башкармасынын 20___-жылдын «___»_______
№___ токтому менен бекитилген, «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» жобого (мындан ары – Жобо)
таянуу 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 ма-милелерди жөнгө салуу шарттарын жана
тартибин аныктоо, ушул Башкы келишимдин предме-тинен болуп саналат.
2. КРЕДИТ БЕРҮҮ ШАРТТАРЫ
2.1. Кредит алуу тартиби жана аны пайдалануу шарттары ушул Жобо
жана Башкы келишим аркы-луу 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 камсыздоону сунуштоого макулдугу Банктын тиешелүү ыйгарым укуктуу органдарынын чечими менен тастыкталууга тийиш.
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2.4. Банк кредит алуу үчүн Жобонун 29-пунктунун талаптарына жооп
берүүгө жана ошол адамдардын аты-жөнү кол тамга үлгүлөрүнүн карточкасында көрсөтүлбөсө, кредит алууда Банктын атынан документтерге кол
коюуга ыйгарым укуктуу жоопкерчиликтүү адамдардын (ушул Башкы келишимге карата 1-тиркеме) тизмесин берүүсү, ошондой эле камсыздоо катары сунуштоо үчүн жетиштүү сандагы күрөөлүк камсыздоосунун болуусу
зарыл
2.5. Банкка кредит кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатына, кредиттик келишимде көрсөтүлгөн төлөө мөөнөттөрү менен улуттук 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 жактары
менен операцияларды ишке ашыруу үчүн пайдаланууга укугу жок. Банк
Улуттук банктан алынган кредиттик ресурстарды Жобонун 16, 17, 21 жана
26-пункттарында көрсөтүлгөн максаттарга гана пайдаланууга тийиш.
2.7. Улуттук банктын кредиттик ресурстарынын эсебинен банктарга
берилген кредиттер боюнча номиналдык жылдык пайыздык чен, Кыргыз
Республикасынын Өкмөтүнүн субсидиялоо боюнча атайын программаларынын алкагында белгиленген пайыздык чендерден ашпоого тийиш. Аукцион өткөрүү мезгилинде Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн субсидиялоо боюнча атайын программалары жок болгон учурда Улуттук банктын
кредиттик ресурстарынын эсебинен банк тарабынан берилген кредиттер
боюнча номиналдык жылдык пайыздык чен, Банк Улуттук банктан алган
кредиттик каражаттар боюнча пайыздык ченден 1000 базистик пункттан
көбүрөөккө (10 пайыздык пункт) ашпоого тийиш.
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 нарктык
түрүндө туюндурулган номиналдык пайыздык чендин, б.а. карыз алуучу
банкка төлөп берүүчү сумманын ашып кетишине тике жана/же кыйыр түрдө
таасир этиши мүмкүн болгон комиссиялык төлөмдөрдү, жыйымдарды же
башка кошумча төлөмдөрдү, анын ичинде салыктык жыйымдарды өз карыз алуучуларына чегерүүгө/алардан кармап калууга укугу жок. Пайыздык
чендердин туура эсептелиниши жана колдонулушу үчүн жоопкерчилик,
кредиттик каражаттарды берүү келишимине ылайык, Банкка жүктөлүүгө
тийиш.
2.8. Банктар кредиттик аукциондордун алкагында алынган кредитик
каражаттарын юридикалык жактарга жана жеке адамдарга ушул жобонун
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16-пунктунда көрсөтүлгөн багыттар боюнча мурда берилген кредиттерин кайра каржылоо үчүн пайдаланууга укуктуу. Мында кайра каржылоо
жол-жобосу акча каражаттарын банктын карыз алуучуларынын эсебине
чегерүү аркылуу кредиттик каражаттарды айкын берүүнү болжолдойт, карыз алуучулар андан ары мурда алынган кредиттеринин ордун жабууга, же
Жобого ылайык келген, кайра каралган шарттарды (пайыздык чендерди,
кредиттин суммасын жана мөөнөтүн ж.б.) милдеттүү түрдө көрсөтүү менен
Кредиттик келишимге карата Кошумча келишимди түзүүлөрү тийиш.
2.9. Улуттук банк Башкармасынын токтому менен бекитилген, Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым
тартуулардын ордун жабууга караат камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө
жобого ылайык, реструктуризацияланган, классификацияланган жана
байкоо алдындагы кредиттер, ошондой эле Улуттук банктын кредиттик
аукциондорунун алкагында алынган кредиттик ресурстардын эсебинен
буга чейин берилген кредиттер кайра каржыланбайт.
2.10. Банк, кредиттик аукциондо алынган кредиттик ресурстарды Жобонун 26-пунктунда көрсөтүлгөн шарттарга ылайык, микрофинансылык
компаниялар жана микрокредиттик компаниялар сыяктуу банктык эмес
финансы-кредиттик мекемелерди андан-ары кредиттөө үчүн пайдаланууга укуктуу.
2.11. Эгерде, кредиттик ресурстар ушул Башкы келишимдин 2.10-пунктунда көрсөтүлгөн максаттарга багыттала турган болсо, Банктар кредиттик ресурстарды берүү күнү ал тууралуу кат жүзүндө Улуттук банкка маалымдап, Банк менен БФКМ ортосунда түзүлгөн кредиттик келишимдин
көчүрмөсүн ага сунуштоого тийиш.
2.12. БФКМдерге кредиттик ресурстарды берүү учурундагы Банктын
маржасы 0,2% ашпоого тийиш.
2.13. Контролдукка алуу максатында Улуттук банк, кандай болбосун зарыл маалыматтарды, анын ичинде кредиттин максатка ылайык пайдаланылышына тиешелүү маалыматтарды Банктан талап кылууга жана алууга
укуктуу. Банк кредиттик каражаттардын пайдаланылышы тууралуу отчетту жана башка зарыл документтерди Улуттук банк тарабынан белгилеген
формада жана мөөнөттө анын талабы боюнча берүүгө тийиш.
2.14. Кредит, кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча, күрөөлүк камсыздоо алдында, катталган пайыздык чен боюнча берилет. Мында, коммерциялык банктар өз кардарларына кредиттерди катталган пайыздык
чен боюнча бериши зарыл.
2.15. Кредиттик аукциондун жыйынтыктары Башкы келишимге карата
3-тиркемеге ылайык Банкка маалымдалат.
2.16. Кредит Банкка тиешелүү Кредиттик келишимди тариздөө менен
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берилет, анда кредит берүүнүн төмөнкүдөй айкын шарттары чагылдырылат: кредиттин өлчөмү (суммасы), мөөнөтү, пайыздык чени, кредиттин негизги суммасы жана ал боюнча пайыздарды төлөө шарттары ж.б.
Көрсөтүлгөн Кредиттик келишимде ушул Башкы келишимге карата шилтеме камтылууга тийиш. Аукционго катышуучунун ыйгарым укуктуу адамынын колу коюлган Кредиттик келишим Жобонун 62, 63 жана 64-пункттарында көрсөтүлгөн мөөнөттөрдө Улуттук банкка берилүүгө тийиш.
2.17. Банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебине акча каражаттарын чегерүү, өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгына ылайык Улуттук
банк менен Банк ортосунда тиешелүү Кредиттик келишимге жана Күрөө
келишимине кол коюлуп, тариздетилгенден жана Күрөө келишими ыйгарым укуктуу органдарда каттоодон өткөртүлгөндөн кийинки жумуш күнү
ишке ашырылат.
2.18. Тараптар Жобонун жана ушул Башкы келишимдин бардык талаптарынын аткарылышына кепилдик беришет.
3. КРЕДИТТИН КАМСЫЗДООСУ
3.1. Кредиттик ресурстардын түрүнө жараша, ушул Жобонун
6-бөлүгүндө көрсөтүлгөн күрөөлүк камсыздоо Башкы келишим жана
Кредиттик келишим боюнча кредиттин негизги суммасын, ага кошуп
эсептелинген пайыздарды кайтарып берүү, туумдарды жана айыптык
санкцияларды төлөө боюнча Банктын өзүнө алган милдеттенмелерин аткаруусунун камсыздоосунан болуп саналат. Ушул Башкы келишим жана
Кредиттик келишим боюнча милдеттенмелердин камсыздоосунан болуп
саналган күрөөлүк камсыздоолордун айкын тизмеги, Банк менен Улуттук
банктын ортосунда түзүлгөн Күрөө келишиминде көрсөтүлөт.
3.2. Банк, Жобонун 62, 63 жана 64-пункттарында көрсөтүлгөн
мөөнөттөрдө күрөөлүк камсыздоону каттоодөн өткөртүүгө милдеттенет.
3.3. Банк Тараптардын өз ара макулдугу боюнча Кредиттик келишимге
карата Күрөө келишиминде көрсөтүлгөн күрөөлүк камсыздоону ошондой
эле баадагы күрөө менен алмаштырууга укуктуу.
3.4. Мамлекеттик баалуу кагаздар жана/же БФКМге–кредиттик ресурстарды алуучуга менчик укугунда таандык болгон, Улуттук банктагы пайызсыз депозит эсебинде турган акча каражаттарына талап кылуу
укугу түрүндөгү нак эмес чет өлкө валютасы да Банк тарабынан БФКМге
берилүүчү кредиттердин камсыздоосунан боло алат.
3.5. Күрөөлүк камсыздоо сунушталып жана/же алмаштырылган учурда, мамлекеттик баалуу кагаздар жана/же БФКМге-кредиттик ресурстарды алуучуга менчик укугунда таандык болгон нак эмес чет өлкө валютасы
Банк тарабынан күрөөлүк камсыздоо катары сунушталган жана/же алмаш29
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тырылган учурда Банк, мамлекеттик баалуу кагаздарын жана/же Улуттук
банктагы пайызсыз депозит эсебинде турган акча каражаттарына талап
кылуу укугу түрүндөгү нак эмес чет өлкө валютасын күрөөгө коюуга жана/
же 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 корреспонденттик
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 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.
4.3. Кредитти төлөө күнү кредиттин негизги суммасы жана/же ага кошуп эсептелинген пайыздар толук көлөмдө төлөнүүгө тийиш, ал эми Кредитти бөлүп төлөөгө жол берилбейт.
4.4. Банк, Башкы келишимде жана Кредиттик келишимде каралган карыздын негизги суммасын жана ал боюнча пайыздарды пландаштырылып
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 милдеттенмелерин өз убагында жана толук аткарган шартта, Улуттук банк күрөөлүк
камсыздоону 10 жумуш күнү ичинде бошотуп берет.
4.6. Келишимдин 4.5-пункту сакталган учурда, Улуттук банкта пайызсыз депозиттик эсебинде турган акча каражаттарына талап кылуу укугу
түрүндө нак эмес чет өлкө валютасы формасындагы Банктын күрөөлүк
каражаттары бошотулган шартта, Банк SWIFT эл аралык стандарттарына
ылайык, SWIFT системасы боюнча (МТ 202 форматында) төлөм нускоосун төлөмдүн негизин жана багытын тоук жана так көрсөтүү менен Улуттук
банкка сунуштоого милдеттүү. Мында, Улуттук банкка саат 12-00го чейин
келип түшкөн төлөм нускоолору, ошол күнкү валюталоо күнүндө, ал эми
саат 12-00дон кийин келип түшкөн төлөм нускоолору кийинки валюталоо
күнүнөн кечиктирбестен аткарылат. Ошону менен бирге эле, валюталоо
күнү Кыргыз Республикасында же Улуттук банктын корреспондентинин
өлкөсүндөдем алыш күн болуп саналса, анда күрөөлүк каражаттарды бошотуу кийинки жумуш күнү ишке ашырылат.
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4.7. Банк тарабынан кредиттин негизги суммасы жана ага кошуп
эсептелинген пайыздар боюнча тиешелүү милдеттенмелер Кредиттик
келишимде белгиленген мөөнөттө аткарылбай калган шартта, Банк милдеттенмелер аткарылбай калган учурдан тартып, өзүнүн Улуттук банктагы
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.
4.8. Банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебиндеги каражаттардын жетишсиздигинен улам, кредиттин негизги суммасынын жана/
же ага кошуп эсептелинген пайыздардын, туумдардын жана айыптык
төлөмдөрдүн ордун жабуу боюнча милдеттенмелер аткарылбай 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 милдеттенмелер белгиленген мөөнөттө аткарылбай калгандыгын
жана күрөө предметинен соттук эмес тартипте өндүрүүнү жүргүзгөндүгү
жол-жобосу жөнүндө Банкка кат жүзүндө маалымдайт.
4.9. 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 бекитилген Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Эсепке алуу саясатына ылайык
адилет нарк боюнча кабыл алынат.
4.10. Өндүрүлүп алынган күрөө эсебинен Банктын кредиттин негизги
суммасы боюнча Улуттук банк алдындагы карызынын, ага кошуп эсептелинген пайыздардын, туумдардын жана айыптык төлөмдөрдүн орду жабылууга тийиш.
4.11. Улуттук банктын Банкка карата утурлама талаптарын чегеришүү аркылуу 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.
4.12. Улуттук банктын бардык талаптарын канааттандыруудан кийинки
калган сумма Банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебине чегерилет.
5. ТАРАПТАРДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА ЖООПКЕРЧИЛИГИ
5.1. Банк Жобого, Башкы келишимге жана Кредиттик келишимге ылайык, кредит боюнча өз мил-деттенмелери үчүн толук жоопкерчилик тартат.
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5.2. Улуттук банк тарабынан жеңүүчү катары таанылган Банк кредиттик
каражаттарды алуудан баш тарткан шартта, ал кийинки кредиттик аукциондорго катышуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырайт жана канааттандырылган билдирмеден бир пайыз өлчөмүндө айыптык төлөмдү аукцион боюнча эсептешүү
жүргүзүлгөн күндөн кийинки жумуш күнүнөн кечиктирбестен төлөөгө тийиш.
5.3. Банк күрөөлүк камсыздоонун болушу жана өз убагында сунушталышы, 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 кредит алууга
Банктын тиешелүү ыйгарым укуктуу органдарынын чечимин белгиленген
мөөнөттөрдө сунуштабаса, Банктын билдирмеси жокко чыгарылат. Бул
учурда Банк аукцион боюнча эсептешүүлөр жүргүзүлгөн күндөн кийинки
жумуш күнүнөн кечиктирбестен, канааттандырылган 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 30 (отуз) календардык
күнү ичинде Улуттук банктан алынган акча каражаттарын карыз алуучулар, анын ичинде БФКМдер арасында жайгаштырууга милдеттүү. Эгерде, кредиттик ресурстар же алардын бөлүгү ушул пунктта көрсөтүлгөн
мөөнөттөрдө толук пайдаланылбай калса же жарым-жартылай пайдаланылса, Улуттук банк көрсөтүлгөн мөөнөт бүткөндөн кийинки жумуш күнү
кредиттик ресурстардын өздөштүрүлбөй калган бөлүгүн мөөнөтүнөн мурда кайтарып берүүнү талап кылышы мүмкүн.
Ушул Башкы келишимдин 5.5-пунктунда көрсөтүлгөн мөөнөттөрдө
алынган акча каражаттары толук эмес жана/же өз учурунда жайгаштырылбаса, алынган каражаттар толук жайгаштырылганга же кредиттик каражаттардын өздөштүрүлбөгөн бөлүгү Улуттук банкка кайтарылып берилгенге чейинки ар бир күн үчүн банк Улуттук банкка кредиттик ресурстардын
өздөштүрүлбөгөн бөлүгүнөн 0,1 пайыз өлчөмүндөгү туум түрүндөгү айыптык төлөмдү төлөөгө тийиш.
5.6. Банк Жобонун жана Башкы келишимдин бардык шарттарынын
жана талаптарынын так сакталышы үчүн жоопкерчиликтүү. Эгерде, ушул
Жобонун жана Башкы келишимдин талаптарын бузууга жол берип жана/
же талаптагыдай аткарбаса Улуттук банк кемчиликтерге жол берүүнүн
мүнөзүнө жараша, төмөнкүлөргө укуктуу:
5.6.1. Орун алган кемчиликтерди четтетүү тууралуу жазма буйрукту
жөнөтүүгө;
32

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 10, 2013

5.6.2. Берилген кредиттик ресурстардын мөөнөтүнөн мурда кайтарылышын талап кылуу;
5.6.3. Улуттук банктын талабына ылайык, акча каражаттары толук эмес
жана/же өз учурунда кайтарылбаса, Улуттук банк банктын корреспонденттик эсебинен акча каражаттарын акцептсиз тартипте эсептеп алып коюуга
жана мөөнөтүндө төлөнбөгөн карыз суммасынан ар бир күн үчүн 0,1 пайыз
өлчөмүндө туум чегерүүгө;
5.6.4. Банкты Улуттук банктын кийинки кредиттик аукциондоруна катышуудан 6 айга чейинки мөөнөткө четтетүүгө.
5.6.5. Кредиттик аукциондор тууралуу Башкы келишимди бузууга.
5.7. Эгерде, Башкы келишимден жана Кредиттик келишимден улам
кредиттин негизги суммасынын жана/же ага чегерилген пайыздардын 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 келип чыккан күндөн тартып орду жабылбаган сумманын бөлүгү толугу менен төлөнгөнгө чейин чегерилип турат.
5.8. Улуттук банк Жобого жана Башкы келишимге ылайык кредиттик
аукциондун жыйынтыгы боюнча Банктардын Улуттук банктагы корреспонденттик эсептерине канааттандырылган билдирмелер боюнча акча
каражаттарынын суммасын өз убагында жана толугу менен чегерилишине, ошондой эле Банк кредит жана ал боюнча чегерилген пайыздар
жагында өз милдеттенмелерин учурунда жана толугу менен аткарган
шартта, күрөөлүк камсыздоонун өз учурунда бошотулуп берилиши үчүн
жоопкерчиликтүү. Эгерде, Банктын корреспонденттик 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.
5.9. Улуттук банк, Жобонун, Башкы келишимдин жана Кредиттик келишимдин шарттарын бузууга жол берилишинен улам, Банктын чыгым тартышы үчүн жоопкерчиликтүү эмес.
5.10. Контролдоо максатында Улуттук банк, кредиттик аукциондордун
алкагында берилген кредиттик ресурстардын максаттуу пайдаланылып
жатышына текшерүүлөрдү жүргүзүүгө, ошондой эле күрөө жайгашкан жерге түздөн-түз баруу менен күрөөлүк камсыздоого мониторинг жүргүзүүгө
укуктуу. Мындан тышкары, банктын жана/же БФКМдин финансылык абалына, ошол кредит боюнча камсыздоонун абалына, кредиттин максаттуу
пайдаланылып жатышына тиешелүү маалыматтарды жана башка маалыматтарды талап кылып, алууга укуктуу. Улуттук банктын талабы боюнча
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банк жана/же БФКМ кредиттик каражаттардын пайдаланылып жатышы
жөнүндө отчетту жана башка зарыл документтерди Улуттук банк белгилеген формада жана мөөнөттөрдө сунуштап турууга тийиш.
5.11. Тараптар, Жобого жана Башкы келишимге ылайык, кредит алуу
жана анын ордун жабуу боюнча операцияларды жүргүзүүгө байланыштуу
алардын кызматкерлеринин иш-аракеттеринин тактыгы, өз убагында аткарылгандыгы жана купуялуулуктун сакталышы үчүн толук жоопкерчиликтүү.
6. КРЕДИТТИ ПРОЛОНГАЦИЯЛОО ТАРТИБИ
6.1. Банк ушул Жобонун, Башкы келишимдин талаптарын, ошондой
эле Улуттук банктын башка талаптарын аткарып, кредиттик ресурстар боюнча милдеттенмелерин өз учурунда жана толук жапкан шартта, кредиттик аукциондордун алкагында алынган кредиттер боюнча эч кандай
мыйзам бузуулар жок болсо, Банктын өтүнүч катынын негизинде Улуттук
банк кредиттик ресурстарды 6 айдан ашпаган мөөнөткө пролонгациялоого
укуктуу.
6.2. Улуттук банк тарабынан кайра каржылоо максаттары үчүн 6 айлык
мөөнөткө берилген кредиттик ресурстар гана пролонгацияланууга тийиш.
6.3. Улуттук банк тарабынан кайра каржылоо максаттары үчүн берилген кредиттик ресурстар баштапкы пайыздык чен боюнча 3 (үч) жолудан
көп эмес пролонгацияланышы мүмкүн.
6.4. Кредиттик ресурстарды пролонгациялоо үчүн Банк, жаңы Кредиттик келишимди жана Күрөө келишимин же болбосо кредитти пролонгациялоо боюнча кошумча келишимди түзүү үчүн кредит мөөнөтү бүткөнгө чейинки кеминде 1 ай мурда кредитти пролонгациялоо тууралуу өтүнүч катты
Улуттук банкка жөнөтүүгө тийиш.
7. ӨЗГӨЧӨ ШАРТТАР
7.1. Жер титирөөнү жана ар кандай жаратылышы кырсыктарын, мамлекеттик органдардын аракеттерин жана чечимдерин, согуш аракеттерин жана массалык баш аламандыкты кошо алганда, Башкы келишимде тараптар болгондор контролдугуна ала албаган жана алардын ушул
Башкы келишим жана Кредиттик келишим боюнча өз милдеттенмелерин
аткаруусуна тоскоолдук кылган кырдаалдардын тике же кыйыр түрдө таасир этишинен улам форс-мажордук жагдайлар келип чыккан шартта милдеттенмелерди аткаруу мөөнөттөрү, ошол күтүүсүз жагдайлар орун алып
турган убакытка шайкеш, бирок ушул Башкы келишимдин жана Кредиттик
келишимдин же көрсөтүлгөн форс-мажордук жагдайлар келип чыккандан
кийин аткарылуучу бөлүгүн аткаруу мөөнөтүнө олуттуу таасир тийгизген
өлчөмдө гана кийинкиге жылдырылат.
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7.2. Ушул Башкы келишимдин эки Тарабы тең тез арада, Башкы келишим жана Кредиттик келишим боюнча өз милдеттерин аткарууга тоскоолдук кылган форс-мажордук жагдайлардын орун алып жатышы жөнүндө
бири-бирине оозеки жана кат жүзүндө 2 (эки) жумуш күнү ичинде маалымдоосу зарыл.
7.3. Тараптардын бири форс-мажордук жагдайлардан улам, ушул
Башкы келишим жана Кредиттик келишим боюнча өз милдеттенмесин аткара албай калса, бирок ал ошол жагдайлардын кесепеттерин четтетүү
үчүн бардык зарыл чараларды өз учурунда көргөн болсо, Башкы келишимдин жана Кредиттик келишимдин шарттарын бузууга жол бергендик катары каралбайт.
8. ТАЛАШ МАСЕЛЕЛЕРДИ ЧЕЧҮҮ
8.1. 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.
8.2. Чечилбеген талаш маселелер Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында жана башка ченемдик укуктук актыларында белгиленген тартипте чечилет.
9. БАШКА ШАРТТАР
9.1. Башкы келишимдин шарттары Тараптардын макулдугу боюнча
толукталышы жана өзгөртүлүшү мүмкүн.
9.2. Башкы келишимге карата бардык толуктоолор жана өзгөртүүлөр кат
жүзүндө даярдалып, Тараптар ага кол койгон шартта анык болуп саналат.
9.3. Башкы келишим бирдей бири юридикалык күчкө ээ 3 нускада орус
тилинде түзүлгөн. Алардын экөөсү Улуттук банкта калат, бир нускасы
өтүнүч менен Банкка берилет.
9.4. Башкы келишимге карата 1, 2, 3, 4 жана 5-тиркемелер анын ажырагыс бөлүгү болуп саналат.
10. КЕЛИШИМДИН АРАКЕТТЕНҮҮ МӨӨНӨТҮ ЖАНА
АНЫ ТОКТОТУУ ТАРТИБИ
10.1. Башкы келишим, ага эки тарап тең кол койгон учурдан тартып
күчүнө кирет жана бир жыл аралыгында колдонулат. Башкы келишимдин
токтотулушу 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.
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10.2. Башкы келишим, анын колдонуу мөөнөтү бүткөнгө чейинки бир
календардык ай мурда Тараптардын бири аны токтотуу ниетин билдирүү
менен кат жүзүндө кайрылбаса, ар бир кийинки календардык жылга узартылган катары эсептелинет.
10.3. 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.
11. ТАРАПТАРДЫН ЮРИДИКАЛЫК
ДАРЕКТЕРИ ЖАНА РЕКВИЗИТТЕРИ

Улуттук банк:
Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкы
Бишкек шаары, Т.Үмөталиев
атындагы 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 аукциондун 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 өзгөртүүлөр сунушталган 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 аукциондун жыйынтыгы боюнча кредит алууга Банктын билдирмесине кол коюуга укуктуу жоопкерчиликтүү адамдары алмашкан учурда да жаңыртылган
тизме сунушталат.
Кызматы
Аты-жөнү________________ Кол тамгасы__________

М.О.___________

20___-жылдын «__»_______№______
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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
менен жана жазуу түрүндө) кредит алуу үчүн кредиттик аукционго катышууга билдирме жөнөтөт.

2.

Мында Банк кредиттик каражаттар боюнча төмөнкү ченди сунуш кылат:

3.

Банк алган кредиттик сумманы төмөнкү максаттарда жумшайт:

Кредит боюнча чен жылдык ________ %.
Кредиттин
суммасы
1

Кредиттин
Максаттуу багытталышы
мөөнөтү
(ликвиддүүлүк/кайра каржылоо)
Өздүк билдирме

2

БФКМ билдирмеси

Бардыгы:

4. Кредитти камсыздоо катары ____________ сом суммасындагы (суммасы сан менен жана жазуу жүзүндө) мамлекеттик баалуу кагаздар түрүндө
күрөө сунушталат, анын ичинде:
катар
№

Каттоо
номери

Чыгарылган
күнү

Төлөө
күнү

Саны

МБКнын
номиналы,
сом менен

Номиналдык
наркы, сом
менен

Чет өлкө валютасы:
Валюта түрү

Суммасы

Кредит портфели:
Кредит портфелинин жалпы номиналдык наркы
_____________________________
Күрөөгө сунушталган кредиттердин саны ________________________
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5. Милдеттенмелер Жободо жана Кредиттик келишимде каралган тартипте аткарылбаган шартта Банк, кредит боюнча карыз суммасынын
корреспонденттик эсептен акцептсиз тартипте эсептеп алынышына макулдук берет. Банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебинде каражаттар жетишсиз болсо, Банк Улуттук банкка Жобого жана Кредиттик
аукцион жөнүндө Башкы келишимге ылайык, ушул билдирменин 4-пунктунда чагылдырылган күрөө предметинен соттук эмес тартипте тез арада
өндүрүүнү жүргүзүүгө укук берет.
(Банк-карызгердин аталышы)
Кызматы
Аты-жөнү___________

Кол тамгасы_________
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20___-жылдын «___»______№____
Кредиттик аукцион жөнүндө
Башкы келишимге карата
№3-тиркеме

БИЛДИРМЕ
Ушул аркылуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы,
20____-жылдын «___»_____ болуп өткөн кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча Сиздин билдирмеңиз төмөнкү көлөмдө канааттандырылгандыгын маалымдайт:
Аукциондун коду

Банктын билдирмеси
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 тараптан, 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 Улуттук Банк
Башкармасынын 2013-жылдын «___»_______ №___ токтому менен
бекитилген, «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан
кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» жободо (мындан ары –
Жобо) каралган шарттарда ___________ сом суммасында (суммасы
жазуу менен) Банкка кредит сунуштайт.
2. КРЕДИТ БЕРҮҮ ШАРТТАРЫ
2.1. Кредит 20___жылдын «____»______тартып
мезгилге _____ мөөнөткө берилет.

«____»_____чейинки

2.2 Кредит берилген күн катары, кредит боюнча акча каражаттар Банктын
Улуттук банктагы корреспонденттик эсебине чегерилген күн саналат.
2.3. Улуттук банк кредит боюнча акча каражаттарды, ушул Келишимге кол
коюлгандан кийинки жана Кредиттик келишимге ылайык Банк тарабынан Улуттук банктан талап кылынган кредит боюнча күрөөнү, күрөө
келишимдерин каттоо боюнча ыйгарым укуктуу органдарда катталгандан кийинки жумуш күнү чегерет.
41

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 10, 2013

2.4.

Ушул Кредиттик келишимдин алкагында Улуттук банк тарабынан
Банкка берилген кредит кайра каржылоо/ликвиддүүлүктү колдоого
багытталат (тиешелүүсү көрсөтүлсүн).

2.5.

Кредитти пайдалангандыгы үчүн пайыздык чен Кредиттик келишимдин 2.1-пунктунда көрсөтүлгөн бүтүндөй мөөнөткө жылдык ____
(жазуу жүзүндө) өлчөмүндө белгиленет. Кредитти пайдалангандыгы үчүн пайыздарды чегерүү жана төлөө, Банк тарабынан ушул
Кредиттик келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп саналган карызды
төлөө графигине ылайык (ушул Кредиттик келишимге карата 1-тиркеме) ай сайын ишке ашырылып турат. Пайыздарды чегерүү Жобого
ылайык жүргүзүлөт.

2.6.

Пайыздар кредит берилген күндөн тартып (ошол күндү кошо алуу
менен) кредит төлөнгөн күнгө чейин (ошол күндү кошпогондо) 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 пайдалангандыгы үчүн чегерилген пайыздарды төлөө ушул Кредиттик
келишимге 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 суммасын жана/же ал боюнча чегерилген пайыздарды төлөө үчүн Банк тиешелүү суммаларды Улуттук банктагы эсепке которот (негизги карыз боюнча суммаларды №____ жеке эсепке,
пайыздык төлөмдөр боюнча суммаларды №____ жеке эсепке).
3. КРЕДИТТИ ПАЙДАЛАНУУ ШАРТТАРЫ

3.1.

Банк, Улуттук банк тарабынан берилген кредитти банктар аралык
рынокто, валюта рыногунда жана баалуу кагаздар рыногунда операцияларды, ошондой эле башка операцияларды, анын ичинде өз
инсайдерлери же аффилирленген жактары менен операцияларды
жүргүзүү үчүн пайдаланууга укугу жок.

3.2.

Кредит берилген күндөн кийинки 30 (отуз) жумуш күнү ичинде Банк,
Улуттук банктан алган акча каражаттарын өз карыз алуучулары
арасында, анын ичинде БФКМде 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 (номерин жана кол коюлган күнүн) кошо алганда, ар
бир түпкү карыз алуучуну көрсөтүү менен каражаттар жайгаштырылгандыгы жөнүндөгү отчетту Улуттук банкка берүүгө милдеттүү.

3.4.

Банк тарабынан ушул Кредиттик келишимдин 3.2-пунктунда
көрсөтүлгөн мөөнөттөрдө кредит берүү жөнүндө кредиттик келишимдин негизинде алынган кредиттик каражаттар толугу менен же
анын бөлүгү өздөштүрүлбөй калган учурда, Улуттук банк кредит боюнча өздөштүрүлбөй калган акча каражаттарынын бүтүндөй суммасын ушул кредиттик келишимдин 3.2-пунктунда көрсөтүлгөн мөөнөт
бүткөндөн кийинки жумуш күнү кайтарылып берилишин талап кылууга укуктуу.

3.5.

Банк акча каражаттарын толук эмес жана/же өз учурунда жайгаштыра албай калса, ал кредиттин өздөштүрүлбөй калган бөлүгүнөн
0,1 пайыз өлчөмүндө туум түрүндөгү айыптык төлөмдү алынган каражаттар толук жайгаштырылганга чейинки же кредиттик каражаттардын өздөштүрүлбөгөн бөлүгү кайтарылганга чейинки ар бир күн
үчүн Улуттук банкка төлөйт.

3.6.

Ушул келишимдин 3.2-3.5-пункттарынын аракети 2.4-пунктка ылайык кайра каржылоого багытталган кредиттерге жайылтылат.
4. КҮРӨӨЛҮК КАМСЫЗДОО

4.1.

Банк тарабынан ушул Кредиттик келишимдин негизинде алган кредити боюнча карызынын негизги суммасын, ал боюнча чегерилген
пайыздарды, айыптык төлөм түрүндө кошумча төлөмдү, туумду жана
Банктын ушул Кредиттик келишим, Башкы келишим боюнча башка төлөөлөрдү кайтаруу боюнча өзүнө алган милдеттенмелеринин
аткарылышынын камсыздоосу катары, Банкка таандык _________
(күрөөнүн түрү көрсөтүлсүн) же кредитти кайра кредиттөө учурунда БФКМге таандык __________ (күрөөнүн түрү көрсөтүлсүн) саналат. Банк тарабынан Улуттук банкка ушул Кредиттик келишим
жана Башкы келишим боюнча өз милдеттенмелеринин Банкка же
кредитти кайра кредиттөө учурунда БФКМге таандык камсыздоосу
катары күрөөгө өткөрүлүп берилген күрөөлүк камсыздоонун так тизмеги Банк менен Улуттук банк ортосунда түзүлгөн тиешелүү күрөө
келишиминде көрсөтүлөт.
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5. БАШКА ШАРТТАР
5.1.

Ушул Кредиттик келишимде каралбаган башка шарттар,
Тараптардын укуктары, милдеттери жана жоопкерчиликтери ушул
Жобо жана Башкы келишим аркылуу жөнгө салынат.

5.2.

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

5.3.

Ушул Кредиттик келишим, анын ичинде билдирмени жана Жобого
карата №3 жана №5 тиркемелер формасында күрөө келишимин кошо алганда, Улуттук банк менен Банк ортосунда түзүлгөн
Кредиттик аукцион 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 укуктуу органга берилет.

4. ТАРАПТАРДЫН ЮРИДИКАЛЫК ДАРЕКТЕРИ, РЕКВИЗИТТЕРИ
ЖАНА КОЛ ТАМГАЛАРЫ

Банк:
«Коммерциялык банк» ААКсы/
ЖАК
Улуттук банк:
Бишкек, ш. ___________
Кыргыз Республикасынын
көчөсү
Улуттук банкы
Улуттук банктан корэсеп
Бишкек ш., Үмөталиев атындагы
№1010126_______
көчө, 101.
Улуттук банктын БИК №_____
ИНН №___________
ОКПО №___________
Кызматы_______________
Мамлекеттик салык инспекция(кол тамгасы)_________М.О
сынын коду: _____
Кызматы_____________
(кол тамгасы)___________М.О.
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20___-жылдын «___»______№___
Кредиттик келишимге карата
№1-тиркеме
Кредитти 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

Ордун жабуу
күнү

Пайыздарды
төлөө*

Негизги
сумманы
төлөө

Бардыгы
болуп, ордун
жабууга карата

Жыйынтыгында

* пайыздарды эсептөөдө кредитти пайдалануунун айкын күндөрү эсепке
алынат.
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
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 (суммасы жазуу менен) кредит берет. Кредитти жана ага кошуп эсептелген пайыздарды төөлөнүн акыркы мөөнөтү, 20__жылдын
«____»_______№____Башкы келишимдин алкагында (Кредиттик
аукцион 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 аткарылышын камсыз кылуу үчүн Күрөө кармоочуга ______ (суммасы жазуу түрүндө) сом өлчөмүндөгү жалпы номиналдык нарктагы
төмөнкү чыгарылыштагы жана көлөмдөрдөгү ________________
(МБК) күрөө катары өткөрүп берет:

№№
п/п

Каттоо
номери

МБКлар
чыгарылган
күн

МКБлардын
орду жабылган күн

Жыйынтыгында:
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(сом)
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1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

Бул Келишим Күрөө коюучунун, аны бүтүндөй колдонуу мөөнөтү
ичинде Кредиттик келишим жана Башкы келишим боюнча милдеттенмелеринин аткарылышынын камсыздоосу катары кызмат кылат.
Күрөө коюучу Күрөө кармоочунун алдында, кредиттин негизги суммасын жана ага кошуп эсептелген пайыздарды, айыптык санкцияларды жана туумдарды кошо алганда, Кредиттик келишим жана
Башкы келишим боюнча өз милдеттенмелерин толук көлөмдө аткаруу; Кредиттик келишим жана Башкы келишимге ылайык негизги милдеттенмелерди 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-пунктунда көрсөтүлгөн күрөөгө коюлган мүлкү менен жооп берет.
Күрөө коюучу Күрөө кармоочунун алдында өз милдеттенмелерин
толук же бөлүгүн төлөбөй койгон учурда, ушул Келишимде, Башкы
келишимде жана Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзам
актыларында белгиленген тартипте, күрөөгө коюлган мамлекеттик
баалуу кагаздарга карата менчик укук Күрөө кармоочуга өтөт.
Күрөө коюучу ушул Келишимдин 1.2-пунктунда көрсөтүлгөн күрөөгө
коюлган мамлекеттик баалуу кагаздар, башка жерде күрөөгө коюлбагандыгына, талаш-тартышта эместигин жана ага тыюу салынбагандыгына, ошондой эле Күрөө коюучунун башка милдеттерин камсыздоо предмети эместигине кепилдик берет.
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, башка 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
Келишим боюнча өзүнө алган милдеттенмелерди аткара албай
калган же талаптагыдай аткарбаган учурда, ушул Келишимдин
жана Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзам талаптарына
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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
мыйзамдарында каралган бардык иш чараларды өз учурунда жана
талаптагыдай ишке ашырууга.
2.1.

Күрөө коюучу күрөөдөгү мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча купондук төлөөлөрдү алуу укугуна ээ.

2.2.

Ушул Келишим боюнча күрөө предметинен болуп саналган
мамлекеттик баалуу кагаздарды кайра күрөөгө коюуга жол
берилбейт.

2.3.

Күрөө кармоочу төмөнкүлөргө укуктуу:

2.4.1. Күрөө коюучудан ушул Келишимде көрсөтүлгөн милдеттердин
мөөнөтүнөн мурда аткарылышын талап кылууга, эгерде анын талабы канааттандырылбаса - төмөнкү учурларда мамлекеттик баалуу
кагаздардын эсебинен өндүрүүнү жүргүзүүгө:
1) Күрөө коюучу Кредиттик келишимдин жана Башкы келишимдин
талаптарын жана жоболорун бузган шартта;
2) Күрөө коюучу кийинки күрөөгө коюу эрежелерин, мамлекеттик
баалуу кагаздарга карата үчүнчү жактардын укугу жөнүндө Күрөө
кармоочуга эскертүү милдеттенмесин бузган учурда;
3) Күрөө коюучу ушул Келишимде же Кыргыз Республикасынын
мыйзам актыларында каралган башка талаптарды жана жоболорду аткарбаса.
2.4.2. Эгерде, Күрөө коюучу же үчүнчү жак мамлекеттик баалуу кагаздардын 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
Республикасынын мыйзам актыларына жана ушул Келишимдин
шарттарына ылайык, соттук эмес тартипте ишке ашырууга.
2.5.

Күрөө кармоочу күрөө менен камсыздалган талаптын өлчөмүнөн
ашкан сумманын айырмасын Күрөө коюучуга кайтарып берүүгө
милдеттенет. Күрөө кармоочунун мамлекеттик баалуу кагаздардын
наркынан канааттандырылуучу талаптарында төмөнкүлөр камтылат: кредиттин негизги суммасын кайтарып берүү, кредитти пайдалангандыгы үчүн пайыздарды төлөө, Кредиттик келишимге жана
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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 болуучу чыгымдарды жана башка чыгашаларды (соттук чыгымдарды кошо алганда) төлөө.
3. КҮРӨӨ ШАРТТАРЫ
3.1.

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

3.2.

Тараптардын өз ара макулдугу боюнча ушул Келишимге ылайык күрөөгө коюлган мамлекеттик баалуу кагаздар Кыргыз
Республикасынын Өкмөтү же Улуттук банк эмитенти катары иш
алып барган башка мамлекеттик баалуу кагаздарга же ушул Башкы
келишимде көрсөтүлгөн, Күрөө коюучуга тиешелүү болгон ушундай
эле баадагы башка күрөөгө алмаштырылшы мүмкүн. Мында, Күрөө
кармоочу менен Күрөө коючунун ортосунда Тараптардын макулдугу
боюнча жаңы Күрөө келишими тариздетилип, алар каттоо учурундагы төлөмдү төлөө менен тиешелүү мамлекеттик органдарда каттатылууга тийиш. Каттоодон өткөртүүгө чыгымдарды Күрөө коюучу
төлөйт.

3.3.

Күрөө коюучу ушул Келишимдин 3.1.-пунктунда жана башка пункттарында каралган талаптарды аткарбай койгон шартта жана ушул
Келишимге ылайык күрөөгө коюлган, Күрөө коюучунун Улуттук банктын мамлекеттик баалуу кагаздарынын Башкы депозитарийиндеги
Депо-эсебинин 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
эсебине которууга ыйгарым укук чегеришкен.

3.4.

Кредиттик келишимге жана Башкы келишимге ылайык күрөө менен
камсыздалган милдеттенмелер аткарылбай калган учурда, Күрөө
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кармоочу ушул Келишимге ылайык күрөөгө коюлган мамлекеттик
баалуу кагаздарды Улуттук банктын мамлекеттик баалуу кагаздарынын Башкы депозитарийиндеги Депо-эсебинин камдык (күрөөлүк)
субэсебинен Күрөө кармоочунун эсебине которулушун аткарууга
укуктуу.
3.5.

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

4.1.

Ушул Келишим боюнча милдеттенмелер аткарылбаган же талаптагыдай аткарылбаган шартта, Тараптар бири-бирине келтирилген
чыгымдарды 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.

4. ТАРАПТАРДЫН ЖООПКЕРЧИЛИКТЕРИ

5. КҮРӨӨ ПРЕДМЕТИНЕН ӨНДҮРҮҮНҮ ЖҮРГҮЗҮҮ ТАРТИБИ
5.1.

Ушул Келишимдин жоболоруна ылайык мамлекеттик
баалуу
кагаздардан өндүрүүнү жүргүзүү зарылчылыгы келип чыккан
шартта Тараптар, мамлекеттик баалуу кагаздардан өндүрүүнү
жүргүзүү ушул Келишимдин, Башкы келишимдин жана Кыргыз
Республикасынын колдонуудагы 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
милдеттенмесин, анын ичинде кредит боюнча негизги карыздын
суммасын, ал боюнча кошуп эсептелген пайыздарды, айыптык
төлөмдөрдү/туумдарды төлөө жана Күрөө коюучунун Кредиттик келишим, Башкы келишим жана ушул Келишим боюнча өз милдеттенмелерин аткарбай коюусунан же талаптагыдай аткарбашынан улам
келип чыккан башка чыгымдардын/чыгашалардын ордун жабуу боюнча милдеттенмелерин толук аткарганга чейин колдонулат.

6.2.

Ушул Келишим шарттары Тараптардын өз ара макулдашуусу боюнча өзгөртүлүшү жана толукталышы мүмкүн.
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6.3.

Келишимди тариздетүү жана каттоодон өткөртүү боюнча сарптоолор Күрөө коюучунун эсебинен жүзөгө ашырылат. Келишимди Күрөө
коюучу каттоодөн өткөртүүгө тийиш.

6.4.

Келишим Улуттук банктагы мамлекеттик
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) нускасы - сактоо үчүн Күрөө коюучуга, дагы 1 (бир) нускасы каттоо үчүн
тиешелүү ыйгарым укуктуу органдарга, 1 (бир) нускасы сактоо үчүн
Улуттук банкка берилет.

баалуу кагаздардын

7. ТАРАПТАРДЫН ЮРИДИКАЛЫК ДАРЕКТЕРИ, РЕКВИЗИТТЕРИ
ЖАНА КОЛ ТАМГАЛАРЫ
КҮРӨӨ КАРМООЧУ
Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы:
Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы
Бишкек ш., Үмөталиев атындагы көчө,
101.

КҮРӨӨ КОЮУЧУ
Банк:
«Коммерциялык банк» ААКсы/ЖАК
Бишкек шаары,____________көчөсү
Улуттук
банктагы
корэсеп
№1010126_______
БИК НБКР №_____
ИНН №_____________
ОКПО №___________
Мамлекеттик салык инспекциясынын
коду: _____
Кызматы______
(кол тамгасы)______________М.О.

Кызматы _________________
(кол тамгасы)______________М.О

20___ –жылдын «__»________
Улуттук банкта каттоодон өткөртүлгөн		
№ ___________
____________________/_____________________________________
(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 ____________
экинчи тараптан, мындан ары «Тараптар» деп аталуучулар төмөнкүлөргө
тиешелүү банктык аманат келишими боюнча талап коюу укугунун мына
ушул Күрөө келишимин (мындан ары – «Келишим») түзүштү:
1.1.

1.2.

1.3.

1. КЕЛИШИМ ПРЕДМЕТИ
Күрөө кармоочу Күрөө коюучуга _________ сом өлчөмүндө (суммасы жазуу менен) кредит берет. Кредитти жана ага кошуп эсептелген пайыздарды төөлөнүн акыркы мөөнөтү, 20__жылдын
«____»_______№____Башкы келишимдин алкагында (Кредиттик
аукцион жөнүндө башкы келишимдин) 20___жылдын «___»_______
№ __ Кредит берүү жөнүндө Кредиттик келишимге ылайык (мындан
ары - Кредиттик келишим) 20___-жылдын “__”______ келип жетет.
Күрөө коюучунун Кредиттик келишим боюнча милдеттеринин аткарылышын камсыз кылуу үчүн Күрөө коюучу _____ жылдын “___”
__________ Күрөө кармоочуга Күрөө коюучу менен Улуттук банктын
ортосунда 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.
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 Кредиттик келишим аяктагандан кийин келип жетет.
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1.4.
1.5.

1.6.

Тараптар тарабынан макулдашылган Күрөө предметинин ушул
Келишимге кол коюлган учурга карата жалпы наркы____(суммасы
жазуу жүзүндө) АКШ доллары/еврону түзөт.
Күрөө коюучу ушул Келишимдин 1.2-пунктунда көрсөтүлгөн Күрөө
предметин Күрөө кармоочунун макулдугусуз кайра күрөөгө коюуну,
каражаттарды эсептен алып салууну/чегерүүнү кошо алганда, аларды тескөө укугуна ээ эмес.
Күрөө коюучу Күрөө предмети башка жерде күрөөгө коюлбагандыгын, карыздардан жана үчүнчү жактардын укугунан эркин экендигине кепилдик берет.

2. ТАРАПТАРДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ
2.1. Күрөө кармоочунун укуктары жана милдеттери:
2.1.1. Күрөө коюучудан банктык аманат (депозит) жайгаштырылган валютанын расмий курсунун төмөндөшүнүн натыйжасында анын наркы
төмөндөгөн учурда, күрөө предметин алмаштырууну же кошумча
камсыздоону талап кылууга.
2.1.2. Күрөө коюучудан ушул Келишимдин 1.2-пункттарындагы жана
Кредиттик келишимдеги милдеттенмелердин мөөнөтүнөн мурда аткарылышын талап кылууга, эгерде анын талабы канааттандырылбаса,
анда төмөнкү учурларда күрөө предметинен өндүрүү ишке ашырылат:
1) Күрөө коюучу кредиттик келишимдин шарттарын, талаптарын
жана жоболорун бузган учурда;
2) Күрөө коюучу кредиттин негизги суммасы боюнча карызын
жана ага чегерилген пайыздарды, үстөк акыларды (айыптар
жана туумдар) жана башка төлөмдөрдү кошо алганда, карызын
төлөбөгөн же кредиттик келишим боюнча аны төлөө мөөнөтүн
сактабаган учурда;
3) Күрөө коюучу ушул Келишимдин талаптарын жана жоболорун
бузган учурда;
4) Күрөө коюучу “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө” жобонун
жана Кредиттик аукцион жөнүндөгү башкы келишимдин шарттарын бузган учурда;
5) Ушул жободо же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка учурларда.
2.1.3. Күрөө предметин сатуудан алынган сумма Күрөө кармоочунун талабын толук канааттандырууга жетишсиз болгон учурда, жетпей жаткан сумма Күрөө коюучунун башка мүлкүнөн алынат, андан Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарына ылайык өндүрүү жүргүзүлүшү мүмкүн.
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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 аракеттерди 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 зарыл болгон маалыматтарды талап кылууга, Күрөө предметинин болушун жана абалын текшерүүгө укуктуу.
2.2.

Күрөө коюучунун укуктары жана милдеттери:

2.2.1. Келишим боюнча банктык аманаттын акча каражаттарын өткөрүп
бербөөгө, күрөөгө койбоого, ошондой эле Күрөө кармоочунун кат
жүзүндөгү макулдугусуз кандай болбосун башка жолдор менен
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 бузууга жол берилиши ыктымалдуулугу же бул укуктарга үчүнчү тараптардын тартылышы жөнүндө маалымат алган 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
Келишимине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизбөөгө;
2.2.6. Ушул Келишимде каралган башка милдеттенмелерге ээ;
2.2.7. Күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүү ушул Келишимдин шарттарына ылайык, соттук эмес тартипте ишке ашырылат. Күрөө коюучу
күрөө предметинен соттук эмес тартипте өндүрүүнүн жүргүзүлүшүнө
жана кредит берүү жөнүндө Кредиттик келишим жана ушул келишим боюнча алынган милдеттенмелер аткарылбай калса же талаптагыдай аткарылбаса, алардын мүнөздөмөлөрүнө жана курамдык
түзүмүнө көз карандысыз, күрөө предметин соттук эмес тартипте
сатып өткөрүүгө өз макулдугун берет жана аны гарантиялайт.
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2.2.8. Күрөө коюучу күрөө предметин ушул Келишимге ылайык сатууга чейинки кайсы гана убакта болбосун, бул күрөө аркылуу камсыз болгон милдеттенмени же анын аткаруу мөөнөтү өтүп кеткен
бөлүгүн аткарууга укуктуу.
3. КҮРӨӨ ШАРТТАРЫ
3.1.

Тараптар, Банктык аманат Келишими боюнча Күрөө коюучунун
Улуттук банкта ачылган №__________эсебинде жайгаштырылган,
Улуттук банктын кайра баа берүү күнүнө карата расмий курсу боюнча сом эквивалентиндеги АКШ долларында/евродо (сомго кайра
эсептөөдө) акча каражаттарынын күндөлүк калдыгы, Күрөө кармоочу тарабынан колдонулган тиешелүү ордун жабуу коэффициентин
(күрөөлүк коэффициентин) эске алуу менен кредит берүү жөнүндө
Макулдашууга 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
берүүнү жүргүзүп турат жана Күрөө коюучуга кошумча күрөө берүү
же кредит берүү жөнүндө Макулдашуу боюнча алынган кредиттик
каражаттар боюнча тиешелүү бөлүгүн төлөө зарылчылыгы 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 кармоочунун тиешелүү талапбилдирмеси келип түшкөндөн кийинки 5 (беш) жумуш күнү ичинде
Күрөө коюучунун Улуттук банкта ачылган №_____ эсебинде АКШ
долларында/евродо жайгаштырылган акча каражаттарынын 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/евродогу күрөөнүн суммасынын тиешелүү күрөө
коэффициентин эске алуу менен Кредит берүү жөнүндө Кредиттик
келишим боюнча Күрөө коюучунун Күрөө кармоочу алдындагы учурдагы карыз калдыгынын ордун жабууга тийиш.
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Мында, Улуттук банк белгилеген АКШ долларынын/евронун расмий курсунун жогорулоосу шартында карыз суммасынын
кандайдыр-бир бөлүгү бошотулбайт жана Күрөө коюучуга кайтарылып берилбейт.
3.2.

Күрөө коюучу ушул Келишимге кол коюлгандан кийинки 1 (бир) жумуш күнү ичинде Улуттук банкка кол коюлган келишимди сунуштоого, анын ичинде Күрөө коюучунун банктык аманат Келишими боюнча
Улуттук банкта ачылган №______________ эсебинде жайгаштырылган акча каражаттары, күрөө предмети болуп саналган талап кылуу
укугу Күрөө коюучунун Улуттук банктагы эсебинен, Күрөө кармоочунун кат жүзүндөгү макулдугусуз төлөнбөй тургандыгы (алып салуу/
чегерүү) жөнүндө маалымдама жиберүүгө милдеттенет.

3.3.

Күрөө коюучу Күрөө кармоочунун кат жүзүндөгү макулдугу менен
ушул Келишимдин 3.1-пунктунда каралган шарттар сакталган учурда, кредит берүү жөнүндө Кредиттик келишимге ылайык, Күрөө коюучу Күрөө кармоочудан алган кредити боюнча 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.

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

4.2.

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

4.3.

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

5.1.

5.2.

5.3.

Банктык аманат Келишими боюнча, Күрөө предмети болуп саналган, банктык аманат Келишими боюнча талап кылуу укугун өткөрүп
берүү жагында Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин
173-беренесине жана 18-главасына ылайык, бул Келишим кийинкиге калтыруу 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
Ушул Келишим боюнча милдеттенмелер аткарылбаган же талаптагыдай аткарылбаган учурда, Тараптар Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарына ылайык бири-бирине келтирилген зыяндардын ордун жаап берүүгө тийиш.
Ушул Келишимдин 3.1-пунктунда каралган милдеттенмелер аткарылбаган шартта, Күрөө коюучу Күрөө кармоочуга ушул Келишимдин
1.4-пунктуна ылайык, өз милдеттенмелерин аткарбаган ар бир күн
үчүн Күрөө предметинин жалпы наркынан 0,05 пайыз өлчөмүндө
туум төлөп берет.
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 макулдугусуз үчүнчү жактарга өз укуктарын жана милдеттерин өткөрүп
берүүгө укугу жок.

6.3.

Ушул Келишимге байланыштуу келип чыккан талаш маселелер
Кыргыз 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 коюучунун эсебинен жүргүзүлөт.

6.6.		 Келишим Кыргыз Республикасынын Күрөөлөрдү каттоо конторасында катталууга тийиш.
6.7.		 Келишим, ушул Келишимдин 6.6-пунктуна ылайык тиешелүү ыйгарым укуктуу органдарда катталган убактан тартып күчүнө кирет.
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6.8. Келишим, Күрөө коюучу кредиттик келишим боюнча өз милдеттенмелерин аткарганга чейин колдонулат.
6.9. Келишим бирдей юридикалык күчкө ээ 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.

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

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____ «___» _______№ _______

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 негизинде иш алып барган __________ экинчи тараптан,
мындан ары «Тараптар» деп аталуучулар, төмөнкүлөргө тиешелүү кредиттик келишимдер 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 берет. Кредитти жана ага кошуп эсептелген пайыздарды төөлөнүн акыркы мөөнөтү Кредиттик аукцион жөнүндө
20__жылдын «____»_______№____Башкы келишимдин алкагында
(мындан ары-Башкы келишим) 20___жылдын «___»_______ № __
Кредит берүү жөнүндө Кредиттик келишимге ылайык, _______жылдын “__”______ келип жетет.

1.2.

Күрөө коюучу Кредиттик келишим боюнча милдеттенмелердин
аткарылышын камсыз кылуу үчүн, Күрөө кармоочуга Күрөө коюучу жана анын кардарлары-карызгерлеринин ортосунда (мындан
ары – “Күрөө предметтери” же “Кредиттик келишимдер”) түзүлгөн
кредиттик келишимдер боюнча талап кылуу укугун өткөрүп берет.
Кредиттик келишимдердин так тизмеси, алар боюнча күрөөгө сунушталган талап кылуу укугу ушул келишимге карата 1-тиркемеде
көрсөтүлгөн.

1.3.

Тараптар тарабынан өз ара макулдашылган Күрөө предметинин
жалпы наркы ушул келишимге кол коюу учуруна ________ (суммасы
жазуу менен) сомду түзөт.

1.4.

Күрөө коюучу Күрөө кармоочунун макулдугусуз ушул келишимдин
1.2.-пунктунда көрсөтүлгөн Күрөө предметтерин тескөөгө, анын
ичинде кийинки күрөөгө коюуга укугу жок.
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2. КЕЛИШИМ ШАРТТАРЫ
2.1.

2.2.

Күрөө коюучу Күрөө кармоочуга ушул Келишимди түзүү учурунда
Күрөө предметтери төмөнкү талаптарга жооп бере тургандыгын тастыктайт:
1)

Кредиттик
келишимдер
Кыргыз
Республикасынын
мыйзамдарын сактоо менен түзүлгөн жана көрсөтүлгөн
Кредиттик келишимдерге колдонулган укук болуп кыргыз укугу
саналат;

2)

көрсөтүлгөн Кредиттик келишимдер боюнча Күрөө коюучу
алдындагы милдеттенмелер Кыргыз Республикасынын
резидентинде келип чыгат;

3)

Кредиттик келишимдер, ошондой эле көрсөтүлгөн Кредиттик
келишимдерге ылайык келишилген күрөө келишимдери,
кредитордун/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 ажыратуу үчүн үчүнчү жактын макулдугу же
уруксаты талап кылынбайт;

5)

ушул Келишим боюнча талап кылуу укугу күрөө предмети болуп саналган кредиттер, Улуттук банк Башкармасынын токтому менен бекитилген, “Активдерди классификациялоо жана
потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга карата камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө” жобого ылайык, классификацияланбаган активдердин категориясына чегерилген жана реструктуризацияланган эмес.

6)

ушул Келишим боюнча талап кылуу укугу күрөө предметтери
болуп саналган кредиттер, Улуттук банктын Көзөмөл боюнча
комитетинин 2011-жылдын 16-июнундагы №12/2 токтому менен бекитилген, Белгилүү бир мүнөздөмөлөргө ылайык кредиттер портфелин түзүү боюнча сунуш-көрсөтмөлөрдө каралган мүнөздөмөлөргө ылайык келет.

Күрөө коюучу Күрөө кармоочуга ушул Келишимди түзүү учурунда
Кредиттик келишимдер боюнча Күрөө коюучунун карызгери болуп
саналган уюм/жеке адам төмөнкү талаптарга жооп берээрин тастыктайт:
1)

уюм же жеке адам Күрөө коюучунун 10 пайыздан ашпаган акцияларына ээ (эгерде болгон шартта) жана Күрөө коюучу уюмдун
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уставдык капиталында анын уставдык капиталынын 10 пайызынан ашпаган өлчөмдө үлүшкө ээ же уюмдун акцияларынын 10
пайызынан 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 келишимде каралган бардык милдеттенмелер аткарылганга 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 берилген 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
укуктарынын документалдык жактан жана айкын бар болушун,
көлөмүн жана абалын текшерүү.

3.1.2.

Күрөө коюучудан күрөө предметине кандай гана болбосун аларды
жоготуу же наркын төмөндөтүү коркунучун туудурган кол салууларды токтотууну талап кылуу.

3.1.3. Күрөө коюучудан күрөө предметин калыбына келтирүү же алмаштыруу 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 милдеттенмелерди мөөнөтүнөн мурда аткарууну, ошондой эле Тараптар тарабынан күрөө предметтерин калыбына келтирүү же алмаштыруу
жөнүндө макулдашууга жетишилбеген шартта кошумча камсыз кылууну талап кылуу.
3.1.5. Күрөө коюучудан ушул келишимдин 1.1. жана 1.2- пункттарында берилген милдеттенмелерди мөөнөтүнөн мурда аткарууну талап кылуу, эгерде анын талабы канааттандырылбаса, төмөнкү учурларда
күрөө предметтеринен өндүрүү жүргүзүлөт:
1)

Күрөө коюучу тарабынан Кредиттик келишимдин шарттарын,
талаптарын жана жоболорун бузууга жол берилген учурда;

2)

Кредиттин негизги суммасы боюнча карызын жана ага чегерилген пайыздарды, үстөк айыптарды (айыптар жана туумдар) жана башка төлөмдөрдү кошо алганда, Күрөө коюучу
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Кредиттик келишим боюнча карызды төлөбөгөн же төлөө
мөөнөтүн сактабаган учурда;
1)

Күрөө коюучу тарабынан ушул Келишимдин талаптарын же
жоболорун бузууга жол берилген учурда;

2)

Күрөө коюучу тарабынан Күрөө предметтерин сактоо, алмаштыруу же калыбына келтирүү эрежелери бузулган учурда;

3)

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 сунуштабаган шартта, күрөө предметинин наркы
төмөндөгөн учурда;

4)

Күрөө коюучу тарабынан кийинкиде күрөөгө коюу жөнүндө
эрежелер, күрөө предметтеринин сакталышы боюнча милдеттер, Күрөө коюучуга күрөө предметине үчүнчү жактардын
укуктары жөнүндө эскертүү боюнча милдеттер бузууга жол
берилген шартта;

5)

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;

6)

Ушул Келишимде жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында 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 предметин өткөрүп берүүгө тоскоолдук жаратса, Күрөө коюучудан же
үчүнчү жактан мүлк алуу үчүн зарыл болгон мыйзам ченемдүү аракеттерди 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 маалыматтарды сурап-билүүгө, Күрөө предметинин болушун жана абалын
текшерүүгө.
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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 наркынын төмөндөшү тууралуу Күрөө кармоочуга дароо билдирүү.
3.2.2. Күрөө предметтеринин аныктыгы жана мыйзамдуулугу үчүн зарыл
болгон иш-аракеттерди ишке ашыруу.
3.2.3. Күрөө кармоочунун макулдугусуз, Күрөө предметинин азаюусуна,
түрүнүн өзгөрүшүнө, токтотулушуна, жоголушуна алып келген аракеттерди 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 кармоочуга зарыл болгон кайсы болбосун маалыматтарды сунуштоо.
3.2.6. Күрөө предметин жоготуу же анын наркынын төмөндөшү тобокелдигин 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 макулдугу
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 предметтери) 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-жартылай ээликтен ажыратууга, кандайдыр бир милдеттерди жүктөөгө, же
болбосо аны башкача негизде пайдаланууга укугу жок.
3.2.10.Эгерде ушул Келишимдин аракеттенүү мөөнөтү ичинде Күрөө предмети ушул Келишимдин 2.1 жана 2.3-пункттарынын талаптарына,
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ошондой эле Күрөө кармоочунун башка талаптарына жооп бербей калса, Күрөө коючу ушул келишимдин 3.2.6-пунктчаларында
каралган аракеттерди жүзөгө ашырат.
3.2.11. Күрөө кармоочуга Күрөө коюучунун карызгерлери тарабынан ушул
Келишим боюнча Күрөө предмети болуп саналган Кредиттик келишимдердин шарттары аткарылгандыгы тууралуу жана алар боюнча камсыздоонун абалы тууралуу ар бир айдын 5-күнүнө чейин маалымдоо жана ушул Келишимге карата 2-тиркемеде көрсөтүлгөн
отчетту сунуштоо.
3.2.12. Ушул Келишим боюнча Күрөө предмети болуп саналган Кредиттик
келишимдерге жана Кредиттик келишимдердин аткарылышын камсыз кылган күрөө келишимдерине Күрөө кармоочунун кат жүзүндөгү
уруксатысыз өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизбөө.
3.2.13. Күрөө кармоочунун талап кылуусу боюнча, Күрөө коюучу ушул
талап 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 боюнча 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.
3.3.

Күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүү ушул Келишимдин шарттарына 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 макулдугун берет.

3.4.

Күрөө коюучу ушул Келишимге ылайык жүзөгө ашырууга мүмкүн
болгон Күрөө предметин сатып өткөрүү мезгилине чейинки кайсы
болбосун убакытта ушул күрөө менен камсыздалган милдеттенмелерди аткарууга же анын мөөнөтүндө аткарылбаган башка бөлүгүн
аткарууга укуктуу.
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4. КҮРӨӨ ПРЕДМЕТТЕРИН АЛМАШТЫРУУ ТАРТИБИ
4.1.

Ушул Келишимдин аракеттенүү мөөнөтү ичинде, Келишимдин
1.3-пунктунда көрсөтүлгөн Күрөө предметтеринин жалпы наркы
төмөнкү учурларда төмөндөтүлүшү мүмкүн:
- Күрөө коюучунун карызгерлеринин өз милдеттерин аткаруу
мөөнөттөрү, ушул Келишим боюнча Күрөө предмети болуп саналган талап кылуу укугу аяктаганда;
- Кредиттик келишим боюнча карыздардын ордун жабуу графигине ылайык, анын ичинде мөөнөтүнөн мурда төлөө боюнча өз
милдеттенмелери 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 мезгил-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
предметинен болуп саналган күрөөнүн башка түрлөрүнө (эгерде
болгон болсо) кайра баалоону жүргүзөт.

Эгерде, жүргүзүлгөн кайра баалоонун жыйынтыгы боюнча Күрөө предмети 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 карызынын 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 болбогон суммага чейин кредиттер боюнча талаптардын укуктары түрүндө
кошумча күрөөлүк камсыздоону сунуштоого же болбосо Кредит берүү келишимине ылайык Күрөө коюучу тарабынан Күрөө кармоочудан алынган
кредиттин тиешелүү бөлүгүнүн ордун жабууга милдеттенет.
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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 келишимине ылайык алынган кредиттик каражаттар боюнча Күрөө коючунун Күрөө
кармоочу алдында күрөөнүн башка түрлөрү карыздын күндөлүк калдыгын
жапса, кошумча күрөөлүк камсыздоону Күрөө кармоочудан талап кылбоого укуктуу.
5. ТАРАПТАРДЫН ЖООПКЕРЧИЛИГИ
5.1.

Ушул Келишим боюнча милдеттенмелер аткарылбаган же талаптагыдай аткарылбаган учурда, Тараптар Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарына 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-пунктуна 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 тарапты ушул Келишимде жана Кредит берүү тууралуу келишимде
каралган 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 тышкаркы тартипте жүзөгө ашырыла тургандыгы жөнүндө
макулдашууга жетишишти.

6.2.

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

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,
66

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 10, 2013

ушул Келишим боюнча 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-тиркемеде 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 кредиттик келишимдер камсыз болгон күрөө келишими боюнча укугун ыйгарып өткөрүп берүү боюнча, бул Келишим Кыргыз Республикасынын
Жарандык кодексинин 173-беренесине 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 Келишимдин 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 Келишимге
карата 1-тиркемеде көрсөтүлгөн Кредиттик келишим боюнча өз карызгерлеринин кепилдиги (гаранты) болооруна милдеттенет жана
гарантиялайт, ошондой эле Күрөө кармоочу алдында өз карыз алуучулары тарабынан Кредиттик келишимде көрсөтүлгөн милдеттенмелердин толугу менен аткарылышы үчүн өз карызгерлери менен
жооп берээрине милдеттенет. Ушул Келишимдин 1.2-пунктунда
жана ушул Келишимге карата 1-тиркемде көрсөтүлгөн, Кредиттик
келишим боюнча өз карызгерлеринин гаранты болуу менен Күрөө
коюучунун карызгерлеринин милдеттенмелерди аткарбагандыгынан же тиешелүү деңгээлде аткарылбагандыгынан 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
Келишимдин 1.2-пунктунда жана ушул Келишимге карата 1-тиркемеде белгиленген Кредиттик келишим боюнча талап кылуу укугу Күрөө кармоочуга өткөрүлсө, Күрөө коюучу Күрөө кармоочунун
макулдугу менен анын агенти катары иш алып барууга жана бул
учурда ушул Келишимдин 1.2-пунктунда жана ушул Келишимге ка67
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рата 1-тиркемеде белгиленген Кредиттик келишим боюнча төлөөгө
каралган акча каражаттарды 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 кабыл алган акча каражаттар - 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 каражаттардын орду жабылган айдын 30нан кечиктирилбестен чегерилүүгө тийиш.
6.6.1. Ушул Келишимдин 1.2-пунктунда жана ушул Келишимге карата
1-тиркемеде белгиленген Кредиттик келишим боюнча акча каражаттар чегерилгенден кийин Күрөө кармоочуга Күрөө коюучунун Кредит
берүү келишими боюнча колдо болгон карызы чегерилген акча каражаттар суммасында төлөнгөн катары эсептелинет. Күрөө коюучунун карыз алуучуларында ушул Келишимдин 1.2-пунктунда жана
ушул Келишимге карата 1-тиркемеде белгиленген Кредиттик келишим 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/
соттук органдары тарабынан Күрөө кармоочунун Күрөө предметине ээлик кылуу жана/же тескөө жана/же андан пайдалануу боюнча анын укуктарына 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 Күрөө коюучуга кат жүзүндөгү билдирүү жөнөтүү аркылуу бир тараптуу тартипте бузууга укуктуу.

7.2.

Бул Келишим боюнча Күрөө кармоочунун укугун ыйгарып өткөрүп
берүү Күрөө коюучунун макулдугусуз, Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарына ылайык ишке ашырылат.

7.3.

Күрөө коюучу ушул Келишим боюнча өз укуктарын жана милдеттерин Күрөө кармоочунун макулдугусуз үчүнчү жактарга өткөрүп
берүүгө укугу жок.
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7.4.

Ушул Келишимге байланыштуу талаш маселелер Кыргыз
Республикасынын 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 чыгашалар Күрөө кармоочунун эсебинен ишке ашырылат.

7.7.

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

7.8.

Ушул келишим Кыргыз Республикасынын Күрөөлүк каттоо конторасында катталууга тийиш.

7.9.

Келишим, ушул 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 бирдей юридикалык күчкө ээ 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.

1. 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 инспекциясынын коду: _____
Кызматы ______________
(кол тамгасы)__________.М.О.
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20____-жылдын «___»_______№_____
Кредиттик келишимдер боюнча талап кылуу
укугун күрөөгө коюу келишимине карата
1-тиркеме
Бул тизмеде төмөнкүлөрдү кошо алганда, кредит портфели жөнүндө
толук 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 каржылоого алган тармак;

7.

Күрөөнүн аталышы;

8.

Күрөөнүн бааланган наркы;

9.

Башка зарыл маалыматтар.

*Тиркеменин форматы Улуттук банк тарабынан Күрөө келишимине
кол коюлган учурда сунушталууга тийиш.
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Банктын
жетекчисинин
аты-жөнү

*

4

5

Күнү

6

№

*

7

мөөр

Кол тамга

*

8

Кредит төлөө
күнү

9

Кредиттин валютасы

KGS

KGS

Бар-дыгы
сом
түрүндө

3

№

Кредит
берүү күнү

2

1

Күнү

Күрөөлүк келишим

KGS

2

N

Кредиттик
ке-лишим

ай

1

Банк-тын
карыз
алуучусукардар

Сом
түрүндө

банк

күнү

3-форма. Күрөөлүк камсыздоого мони-торинг – кредит/кредит портфели
боюнча талап кылуу укугуна тиешелүү отчет (ошол күнгө карата)

Ар бир айдын 5-күнүно чейин

10

Сомдук эквивалентте айдын башына
карата орду
жабылбаган
кредиттин
калдыгы
11

Сомдук
эквивалентте
отчеттук
мезгил ичиндеги негизги
сумма боюнча
төлөөлөр
12

Сомдук эквивалентте отчеттук мезгил
аягына карата
кредит боюнча
калдыктын
суммасы

13

Түрү

14

Бааланган
наркы
(сом)

Күрөөлүк
камсыздоо

*

15

Отчеттук ай ичинде
кредитке ыйгарылган классификация
категориясы

20____-жылдын «___»_______№_____ Кредиттик
келишимдер боюнча талап кылуу укугун күрөөгө коюу
келишимине карата 2-тиркеме.
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2013-жылдын 27-ноябрындагы № 45\14 токтому
Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы №10/15
«Чет өлкө валюталары-нын кыргыз сомуна карата расмий
курстарын аныктоо эрежелерин бекитүү тууралуу»
Токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
жөнүндө" мыйзамынын 7, 17 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
1.

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы №10/15
«Чет өлкө валюталарынын кыр-гыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо эрежелерин бекитүү тууралуу» токтомуна сунушталган
өзгөртүүлөр (кошо тиркелет) бекитилсин.

2.

Токтом 2014-жылдын 15-январынан тартып күчүнө кирет.

3.

Юридикалык башкармалыгы:
- бул токтомду Улуттук банктын расмий сайтына жарыяласын;
- расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары-нын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жөнөтсүн.

4.

Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигин, Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигин, Кыр-гыз
Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматын,
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык
кызматын, Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика ко-митетин,
Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.

5.

Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын Төрагасы-нын орун басары Абдыбалы тегин С. мырзага жүктөлсүн.

Төрага			
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2013-жылдын «27» ноябрындагы № 45\14 токтому менен бекитилген
Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы №10/15 «Чет
өлкө валюталарынын кыр-гыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо
эрежелерин бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр киргизүү
1) Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы №10/15
Чет өлкө валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо эрежелеринин 2-тиркемесине төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:
«Латвия латы» деп аталган 19-пункт алынып салынсын
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2013-жылдын 27-ноябрындагы № 45\15 токтому
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик
укуктук актыларына өзгөртүүлөрдө жана толуктоолорду
киргизүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
жөнүндө мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
1. Улуттук банктын төмөнкү ченемдик укуктук актыларына сунушталган
өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин:
- Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 14-июнундагы №19/2
«Банктык кызматтарга жана микрофинансылык уюмдар тарабынан
сунушталуучу кызмат көрсөтүүлөргө баа түзүү саясатына карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобого;
- Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 19-февралында
кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде
2003-жылдын 25-мартында 29-03 номеринде каттоодон өткөртүлгөн
№4/2 токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын аймагындагы микрофинансылык компаниялардын ишин жөнгө салуунун убактылуу эрежесине.
2. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.
3. Юридика башкармалыгы:
- токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын камсыз
кылсын;
- расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине
жөнөтсүн.
4. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкын, микрофинансылык уюмдарды, «Кредиттик
союздардын финансылык компаниясы» ААКсын жана кредиттик союздарды тааныштырсын.
5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары З.Л. Чокоев мырзага
жүктөлсүн.
Төрага						
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Улуттук банк Башкармасы-нын
2013-жылдын «27»ноябрындагы
№ 45\15 токтомуна карата тиркеме
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук
актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор
1. 2013-жылдын 14-июнунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банк
Башкармасынын №19/2 “Банктык жана микрофинансылык уюмдар тарабынан сунушталган кызмат көрсөтүүлөрдүн баасын белгилөө саясатына
карата минималдуу талаптар жөнүндө” жобого төмөндөгүдөй толуктоолор
киргизилсин:
1) Жобонун 4 пункту төмөнкү мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:
“Финансы-кредиттик мекемелер финансы продуктылары жөнүндө,
кызмат көрсөтүү жөнүндө, пайыздык чендери жана тарифтери жөнүндө
массалык маалымат каражаттары аркылуу, өздөрүнүн официалдуу вебсайтында жана башка маалымат таратуучу жерлерде (жарнама буклеттеринде, жол чекесиндеги билбортто, стендтерде жана башка) жайгаштырылган маалымат жана кардарларды консультациялоодо берилген
маалымат, туура жана толук болушу керек.”.
2) Жобонун 10 пункту төмөнкү мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:
“Финансы-кредиттик мекемелер депозиттер жана насыялар боюнча декларацияланган пайыздык чендерине өзгөртүү киргизсе, жети жумуш кун
ичинде Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тышкы көзөмөл башкармалыгына өзгөртүүлөр тууралу негиздөөчү себептерди көргөзүү аркылуу жана ички документтерди (протоколдун копиясы жана кабыл алынган
тиешелүү ФКМнин органынын чечиминин (көчүрмө) копиясын ) тапшыруу
менен кабарлоого милдеттүү.”.
2. Улуттук Банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 19-февралында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде
2003-жылдын 25-мартында 29-03 номеринде каттоодон өткөртүлгөн №4/2
токтом менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын аймагындагы микрофинансылык компаниялардын ишин жөнгө салуунун убактылуу эрежелерине төмөнкүдөй толуктоолор киргизилсин:
1) Убактылуу эреженин 2.1.-пунктунун аягында төмөнкү мазмундагы
абзац менен толукталсын:
«Микрофинансы компаниялары Директорлор кеңеши бекиткен ички
кредиттик саясатка ээ болууга тийиш, анда «Кыргыз Республикасындагы
микрофинансы уюмдары жөнүндө» Мыйзамда белгиленген микрофинансы
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уюмдарынын максаттарына ылайык, негизги иш чөйрөсү, бир эле жакка
(адамга) берилүүчү микрокредиттин эң жогорку өлчөмү Улуттук банк тарабынан жаңыдан түзүлүп жаткан МФК үчүн (физикалык жана юридикалык
жактардан мөөнөттүү аманаттарды кабыл албаган) бул Убактылуу эрежелердин 2.1.-1 пунктунда көрсөтүлгөн учурлардан тышкары белгиленген
уставдык капиталынын минималдуу өлчөмүнүн үч пайызынан ашпаган
өлчөмдө, микрокредитти алууга укуктуу карыз алуучулардын категориялары милдеттүү түрдө аныкталат.».
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Кыргыз Республикасынын Улуттук
Банк Башкармасынын
2013-жылдын «27» ноябрындагы
№ 45\16 токтому
“Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым
ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана
толуктоолорду киргизүү” жөнүндө
Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
жөнүндө” мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төмөнкү ченемдик укуктук актыларына сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин:
- Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы №52/4
токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарда жана башка финансы-кредит
мекемелеринде орун алган кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча
минималдуу талаптар жөнүндө” жобо;
- Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында
кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде
2006-жылдын 7-апрелинде 35-06 номеринде каттоодон өткөртүлгөн
N5/6 токтом менен бекитилген Белгилүү бир критерийлерге жооп
берген кредиттерге карата атайы классификациялоону колдонуунун убактылуу тартиби;
- Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 25-сентябрындагы
№35/14 токтому менен бекитилген “Аманаттарды (депозиттерди)
тартпаган микрофинансылык уюмдарда орун алган кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө” жобо;
- Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 22-октябрындагы
N13/3 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында жеке
адамдардан жана юридикалык жактардан аманаттарды кабыл алууну жүзөгө ашырууга укугу жок микрофинансылык уюмдардын активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын,
чыгым тартуулардын ордун жабууга камдарды түзүүсүнүн жалпы
принциптери жөнүндө " убактылуу жобо.
2. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө
кирет.
3. Юридика башкармалыгы:
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- токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын камсыз кылсын;
- расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жөнөтсүн.
4. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул
токтом менен коммерциялык банктарды, Мамлекеттик өнүктүрүү банкын
жана микрофинасылык уюмдарды тааныштырсын.
5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары З.Л. Чокоев мырзага
жүктөлсүн.
Төрага						
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Кыргыз Республикасынын Улуттук
Банк Башкармасынын
2013-жылдын «27» ноябрындагы
№ 45\16 токтомуна карата тиркеме
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик
укуктук актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор
1. Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы №52/4
токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан
лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу
талаптар жөнүндө” жобого төмөнкүдөй толуктоолор киргизилсин:
1) Жобонун 30-пунктунун алтынчы абзацы төмөнкү мазмундагы сүйлөм
менен толукталсын:
“Кредиттик адис чогуу жоопкерчиликтүү топтун катышуучуларынын
кредит алууга билдирмесин кароо учурунда бирге жашаган жана/же биргелешип бизнес жүргүзгөн бир үй-бүлө мүчөлөрү мына ушундай топтун катышуучусу эмес экендигине көңүл бурууга тийиш.”
2) Жобонун 30-пункту төмөнкү мазмундагы абзацтар менен толукталсын:
“Чогуу жоопкерчиликтүү топтун бир үй-бүлөнүн мүчөсү болуп саналбаган, бирок биргелешкен бизнеске ээ катышуучуларынын саны, мындай
топтун катышуучуларынын жалпы санынын 20 пайызынан ашпоого тийиш
экендигин эске алуу зарыл. Чогуу жоопкерчиликтүү топтун бир үй-бүлөнүн
мүчөсү болуп саналбаган, бирок биргелешип бизнес жүргүзгөн катышуучуларынын үлүшү, топко берилген кредиттин жалпы суммасынын 20 пайызынан ашпоого тийиш.
Ушул жобонун талабына ылайык, бир нече ишкер (өнөктөштөр, чогуу
ээлик кылуучулар ж.б.) тартылган экономикалык ишкердикти, биргелешип жүргүзгөн бизнес катары түшүнүү зарыл. Мында, алардын иши биргелешип өндүрүп алуудан жана/же товарларды сатуудан, кызматтарды
сунуштоодон пайда көрүүгө багытталат. Бул үчүн ишкерлердин мүлкү,
материалдык эмес активдери, эмгеги пайдаланылат. Биргелешкен бизнестин катышуучулары бизнес жүргүзүүдөн алынган пайданы өз ара бирдей
үлүштө бөлүштүрүп, келип чыгышы мүмкүн болгон жоготуу тобокелдигине
бүтүндөй мүлкү же анын бөлүгү менен жооп беришет.”;
3) Жобонун 41-пунктунун 6- жана 7-абзацтарынын ортосуна төмөнкү
мазмундагы абзац кошулсун:
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“ – банкка ал тууралуу кредит төлөнө турган күнгө чейин кеминде отуз
күн мурда маалымдалган шартта, кардардын кредитти мөөнөтүнөн мурда
төлөөгө укугу.”
4) Жобонун 41-пункту төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:
“Чогуу жоопкерчиликтүү топтун катышуучуларынын бири кредиттин ага
тиешелүү бөлүгүн мөөнөтүнөн мурда төлөгөн болсо да, топтун курамында
алынган кредиттин орду толук жабылганга чейин ал кепилдик келишими
боюнча чогуу жоопкерчиликтүү бойдон кала берет. Чогуу жоопкерчиликтүү
топтун катышуучуларынын жана банктын макулдугу болгон шартта, ошондой эле топтун курамынын минималдуу саны боюнча шарттар сакталган
учурда кредиттин ага тиешелүү бөлүгүн төлөгөн катышуучу чогуу жоопкерчиликтен бошотулушу мүмкүн.”
2. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 25-сентябрындагы
№35/14 токтому менен бекитилген “Аманаттарды (депозиттерди) тартпаган
микрофинансылык уюмдарда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө” жобого төмөнкүдөй толуктоолор киргизилсин:
1) Жобонун 18-пункту төмөнкү мазмундагы 3-, 4-, 5-абзацтар менен толукталсын:
“3) Бир чогуу жоопкерчиликтүү топтун катышуучулары бир үй-бүлө
мүчөсүнөн, чогуу жашагандардан жана/же биргелешип бизнес
жүргүзүүчүлөрдөн боло алышпайт;
4) Чогуу жоопкерчиликтүү топтун бир үй-бүлө мүчөсү болуп саналбаган, бирок биргелешкен бизнеске ээ катышуучуларынын саны,
мындай топтун катышуучуларынын жалпы санынын 20 пайызынан
ашпоого тийиш;
5) Чогуу жоопкерчиликтүү топтун бир үй-бүлө мүчөсү болуп саналбаган, бирок биргелешип бизнес жүргүзгөн катышуучуларынын үлүшү,
топко берилген кредиттин жалпы суммасынын 20 пайызынан ашпоого тийиш.
Ушул жобонун талабына ылайык, бир нече ишкер (өнөктөштөр, чогуу
ээлик кылуучулар ж.б.) тартылган экономикалык ишкердикти биргелешип жүргүзгөн бизнес катары түшүнүү зарыл. Мында, алардын иши биргелешип өндүрүп алуудан жана/же товарларды сатуудан, кызматтарды
сунуштоодон пайда көрүүгө багытталат. Бул үчүн ишкерлердин мүлкү,
материалдык эмес активдери, эмгеги пайдаланылат. Биргелешкен бизнестин катышуучулары бизнес жүргүзүүдөн алынган пайданы өз ара бирдей
үлүштө бөлүштүрүп, келип чыгышы мүмкүн болгон жоготуу тобокелдигине
бүтүндөй мүлкү же анын бөлүгү менен жооп беришет.”
2) Жобонун 29-пунктунун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
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“МФУ менен кардар ортосунда түзүлгөн кредиттик келишим, ага тиркелген тиркемелер, башка келишимдер/макулдашуулар мамлекеттик
же расмий тилде (кардарга тил тандоо укугун сунуштоо менен) түзүлөт.
Кредит боюнча келишимдердин анык нускаларынын саны, келишим тараптарынын санына жараша түзүлүүгө тийиш. Чогуу жоопкерчиликтүү топ
тараптардын бири катары катышкан топко бириккендерди кредиттөөдө,
чогуу жоопкерчиликтүү топ үчүн кредиттик келишимдин анык нускасынын
саны, топтун катышуучуларынын санынан аз болбоого тийиш. МФУ Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, кредиттик келишимге карата бардык документтердин түп нускасынын сакталышын камсыз кылууга
милдеттүү.”
3) Жобонун 35-пункту төмөнкү мазмундагы бешинчи абзац менен толукталсын:
«5) Кредитти кайтарууга ниеттенген күнгө чейин кеминде отуз күн
мурда ал тууралуу МФУга маалымдалган шартта, чогуу жоопкерчиликтүү
топтун ар бир катышуучусунун кредиттин ага тиешелүү бөлүгүн эч кандай
айыптык санкцияларсыз мөөнөтүнөн мурда төлөөгө укугу.
Чогуу жоопкерчиликтүү топтун катышуучуларынын бири кредиттин ага
тиешелүү бөлүгүн мөөнөтүнөн мурда төлөгөн болсо да, топтун курамында
алынган кредиттин орду толук жабылганга чейин ал кепилдик келишими
боюнча чогуу жоопкерчиликтүү бойдон кала берет. Чогуу жоопкерчиликтүү
топтун катышуучуларынын жана МФУнун макулдугу болгон шартта, ошондой эле топтун курамынын минималдуу саны боюнча шарттар сакталган
учурда топтун кредиттин ага тиешелүү бөлүгүн төлөгөн катышуучу чогуу
жоопкерчиликтен бошотулушу мүмкүн.”
4) Жобонун 38-пунктундагы «ошол карыз алуучунун башка кредити”
деген сөздөр “ошол карыз алуучуга берилген башка кредиттик продукт” деген сөздөргө алмаштырылсын;
5) Жобонун 41-пунктундагы “кепилдик (гарантия)” деген сөздөр “чогуу
жоопкерчиликтүү топтун катышуучуларынын биргелешип тарткан
жоопкерчилиги” деген сөздөр менен толукталсын:
6) Жобонун 1-тиркемесинин 1-пунктунун 7-пунктчасына төмөнкү мазмундагы сүйлөм кошулсун:
“Ал эми чогуу жоопкерчиликтүү топтун катышуучуларын кредиттөөдө
- кийинчирээк документтин түп нускасын берүү менен алардын жубайларынын факсимиль, электрондук почта жана байланыштын башка түрлөрү
аркылуу алынган макулдугун тастыктаган документ .”.
3. Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартындагы N5/6
токтому менен бекитилген Белгилүү бир критерийлерге жооп берген кре81
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диттердин атайы классификациясын колдонуунун убактылуу тартибине
төмөнкүдөй толуктоолор киргизилсин:
1) Документтин 1.2-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
“Бул документте банктар/ФКМдер тиешелүү минималдуу шарттарды
жана талаптарды сактаган шартта алар кредиттерди атайын классификациялоону колдонуп, потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын (мындан ары – РППУ) ордун жабуу үчүн камга тиешелүү чегерүүлөрдү
ишке ашырат.”;
2) 2-бөлүктүн 2-1-пункту төмөнкү мазмундагы 2-1.5-пунктча менен толукталсын:
”2-1.5. Биргелешип бизнес жүргүзүшкөн чогуу жоопкерчиликтүү топтун
катышуучуларына берилген кредиттер, эгерде алар боюнча мөөнөтүндө
төлөнбөгөн карыз жок болсо “байкоого алынган активдер” катары классификацияланууга тийиш.
Биргелешип бизнес жүргүзүшкөн чогуу жоопкерчиликтүү топтун катышуучулары тарабынан ошол банктан/ФКМден алынган кредиттердин негизги суммасы жана/же пайыздары боюнча мөөнөтүндө төлөнбөгөн карыз орун алган шартта, ушул документке ылайык, аларга карата мөөнөттө
төлөнбөгөн күндөрдүн санына жараша классификация колдонулушу зарыл.
Чогуу жоопкерчиликтүү топтун катышуучуларынын биринин кредитинин негизги суммасы жана/же пайыздары боюнча 30 күндөн ашкан,
мөөнөтүндө төлөнбөгөн карыз орун алса, анда ушул документке ылайык,
чогуу жоопкерчиликтүү топтун ошол катышуучусунун кредитине ыйгарылган классификациялоо категориясы, топтун катышуучуларына берилген
бардык кредиттерге карата колдонулууга тийиш.”
Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 22-октябрындагы №31/3
токтому менен бекитилген “Жеке адамдардан жана юридикалык жактардан аманаттарды тартууга укугу жок Кыргыз Республикасынын микрофинансылык уюмдары тарабынан активдерди классификациялоонун жана
потенциалдуу жоготуулардын, чыгым тартуулардын ордун жабууга кам
түзүүнүн жалпы принциптери жөнүндө” убактылуу жобого төмөнкүдөй
өзгөртүүлөр киргизилсин.
1) Убактылуу жобонун 3.6 пунктунан 5-абзац алынып салынсын.

82

Нормативные акты Национального банка Кыргызской Республики № 10, 2013

Постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики № 45/13 от 27 ноября 2013 года
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 рефинансирования и поддержания ликвидности» (прилагается).
2. Признать
утратившим
силу
постановление
Правления
Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке проведения Национальным банком
Кыргызской Республики кредитных аукционов для целей рефинансирования и поддержания ликвидности» от 26 июня 2013 года №
20/13.
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
направить настоящее постановление в Министерство юстиции
Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр
нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
6. Управлению денежно-кредитных операций довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской
Республики Абдыбалы тегин С.
Председатель					
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Утверждено постановлением Правления НБКР
№ 45\13 от 27.11.13г.
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
Национальным банком Кыргызской Республики (далее – Национальный
банк) коммерческим банкам (далее – Банк/Банки), осуществляющим
свою деятельность на основании лицензии Национального банка, кредитных 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-кредитной политики Национального банка.
3. Целью проведения кредитных аукционов является предоставление
Банкам на определенный срок кредитных ресурсов для целей рефинансирования 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
Национального банка (далее – КДКР).
5. Участниками кредитных аукционов являются Национальный банк,
с одной стороны, и Банки, соответствующие требованиям, установленным настоящим Положением и нормативными правовыми актами
Национального банка, с другой стороны.
2. Используемые термины и понятия
6. Генеральное соглашение о кредитном аукционе (далее – Генеральное
соглашение) – заключаемое между Национальным банком и Банком
соглашение, определяющее общие условия и порядок предоставления Национальным 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 1 к настоящему Положению и при соответствии Банка
условиям, указанным в пункте 29 настоящего Положения.
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7. Договор о залоге – договор, заключаемый между Национальным банком и Банком в рамках Генерального соглашения по итогам кредитного
аукциона, на основании которого обязательство Банка по возврату кредитных средств обеспечивается залогом. Договор определяет условия
и порядок предоставления залогового обеспечения и является неотъемлемой частью Генерального соглашения.
8. Комитет денежно-кредитного регулирования (КДКР) – коллегиальный
орган Национального банка, целью деятельности которого является
выработка и оперативное принятие решений по текущему управлению
ликвидностью.
9. Кредитный аукцион – это способ проведения Национальным банком
операций рефинансирования в национальной валюте с использованием аукционного механизма, под залоговое обеспечение.
10. Кредитные ресурсы – денежные средства в сомах, предоставляемые
Национальным банком Банку на условиях срочности, платности и возвратности, по фиксированной процентной ставке, под залоговое обеспечение.
11. Кредитный договор - договор, заключаемый между Национальным банком 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 соглашения.
12. Номинальная процентная ставка- это ставка, указанная в кредитном
договоре между заемщиком и Банком, согласно которой рассчитывается сумма процентного дохода Банка, уплачиваемая заемщиком за
использование кредитных средств. При этом номинальная процентная ставка должна включать в себя все комиссии, сборы либо другие
дополнительные платежи, в том числе налоги, которые прямо и/или
косвенно могут повлиять на превышение указанной номинальной процентной ставки в стоимостном выражении.
13. 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 указываемый в кредитном договоре.  
14. Ставка отсечения – ставка, на которой заканчивается удовлетворение
заявок.
15. Операционный день – согласно регламенту операционного дня
Национального банка в период времени с 8:30 до 16:30 каждого рабочего дня.
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2. Условия предоставления кредитных ресурсов для целей
рефинансирования и поддержания ликвидности.
16. Кредитные ресурсы, выдаваемые Национальным банком для целей
рефинансирования, имеют целевое назначение и должны быть использованы Банком на кредитование проектов, осуществляемых на
территории Кыргызской Республики юридическими и физическими
лицами, являющимися резидентами Кыргызстана, по следующим направлениям:
• промышленность, при этом приоритетными являются эскпортоориентированные и импортозамещающие отрасли;
• 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.
17. Банки вправе использовать кредитные средства, полученные в рамках Кредитных аукционов, на рефинансирование ранее выданных
кредитов юридическим и физическим лицам по направлениям указанным в пункте 16 настоящего Положения. При этом рефинансированию не подлежат кредиты реструктуризированные, классифицированные и находящиеся в статусе под наблюдением в соответствии с
Положением о классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков, утвержденным Постановлением Правления НБКР, а также кредиты, выданные
ранее за счет кредитных ресурсов, полученных в рамках кредитных
аукционов Национального банка.
18. Максимальный
срок
предоставления
кредитных
ресурсов
Национальным банком для целей рефинансирования – 6 месяцев.
19. Залоговым обеспечением для кредитных ресурсов, выдаваемых
Национальным банком для целей рефинансирования, могут выступать
активы, указанные в пункте 41 настоящего Положения.
20. 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. В случае отсутствия действующих специальных про86
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грамм Правительства Кыргызской Республики по субсидированию
на момент проведения аукциона, номинальная годовая процентная
ставка по кредитам, выдаваемым Банком за счет кредитных ресурсов
Национального банка, не должна превышать процентную ставку, по
которой Банком были получены кредитные средства Национального
банка, более чем на 1000 базисных пунктов (10 процентных пунктов).
При этом Банк при выдаче кредита за счет средств Национального
банка не вправе начислять/взимать со своих заемщиков комиссии, сборы
либо другие дополнительные платежи, в том числе налоги, которые будут
прямо и/или косвенно влиять на превышение указанной номинальной процентной ставки в стоимостном выражении, т.е. на сумму уплачиваемую
заемщиком Банка, 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 Банк в соответствии с соглашением о
предоставлении кредитных средств.
21. Предоставление кредитных ресурсов Национальным банком на поддержание ликвидности Банка осуществляется для поддержания краткосрочной ликвидности.
22. Максимальный срок предоставления кредитных ресурсов Национальным
банком на поддержание ликвидности Банка – 3 месяца.
23. Залоговым обеспечением для кредитных ресурсов, выдаваемых
Национальным банком для поддержания ликвидности, могут выступать активы, указанные в пункте 41 настоящего Положения за исключением залога прав требований по кредитному портфелю.
24. Банк не вправе использовать кредитные ресурсы, полученные от
Национального банка, для проведения операций на межбанковском рынке, валютном рынке и рынке ценных бумаг, включая рынок
Государственных ценных бумаг, а также для проведения операций со
своими инсайдерами или аффилированными лицами. Банк должен использовать полученные кредитные ресурсы Национального банка исключительно на цели, оговоренные в пунктах 16, 21 и 25 настоящего
Положения.
3. Кредитование небанковских финансово-кредитных учреждений
(НФКУ)
25. Банк вправе использовать кредитные ресурсы, полученные на кредитном аукционе, для последующего кредитования небанковских финансово-кредитных учреждений, таких как микрофинансовые компании и
микрокредитные компании, согласно условиям, указанным в пункте 26
настоящего Положения.
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26. В случае если кредитные ресурсы направляются Банком на цели, обозначенные в пункте 25 настоящего Положения, то должны соблюдаться следующие положения:
•

Банки в день предоставления кредитных ресурсов НФКУ в письменной форме уведомляют об этом Национальный банк с предоставлением 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 следующие 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
16 настоящего Положения, а также соответствовать цели, указанной в статье 2 Закона Кыргызской Республики «О микрофинансовых организациях в Кыргызской Республике»;
− ограничения по использованию кредитных ресурсов, предоставляемых Банком НФКУ, указанные в пункте 17 и 24 настоящего
Положения, также распространяются на НФКУ;
− процентные ставки по кредитам, выдаваемым НФКУ за счет кредитных ресурсов Национального банка должны соответствовать
целям и требованиям, указанным в Законе Кыргызской Республики
«О микрофинансовых организациях в Кыргызской Республике», а
также другим нормативно-правовым актам Кыргызской Республики;
− НФКУ не вправе использовать кредитные ресурсы, полученные от
Банков, для рефинансирования небанковских финансово-кредитных учреждений, включая кредитные союзы, микрофинансовые
компании, микрокредитные компании и микрокредитные агентства
и другие НФКУ, в том числе ломбарды.
27. НФКУ, получившие кредитные ресурсы от Банков, должны на ежемесячной основе представлять отчет об использовании кредитных ресурсов и о состоянии кредитного портфеля в Национальный банк согласно
требуемому формату.
28. Залоговым обеспечением для кредитных ресурсов, выдаваемых
Банком для НФКУ, могут выступать активы, указанные в пункте 45 настоящего Положения.
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5. Порядок оформления и подачи заявок на аукцион
29. Для участия в кредитных аукционах Национального банка и получения
кредитных ресурсов от Национального банка, Банк должен:
− иметь лицензию Национального банка на проведение банковских
операций в национальной и иностранной валюте;
− иметь счет «депо» в Депозитарии для хранения и учета ГЦБ, являющихся залоговым обеспечением кредитных ресурсов, предоставленных Национальным банком;
− иметь корреспондентский
Национальном банке;

счет

в

национальной

валюте

в

− иметь подписанное Соглашение об открытии и обслуживании депозитных счетов в иностранной валюте для залогового обеспечения в
Национальном банке Кыргызской Республики (в случае если залоговым обеспечением выступает безналичная иностранная валюта в
виде прав требований на денежные средства);
− 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 принудительной ликвидации по основаниям банкротства и по иным основаниям. Банк, находящийся в режиме временного руководства по
управлению банком, консервации, может участвовать в кредитном
аукционе на поддержание ликвидности под залог государственных
ценных бумаг и/или безналичной иностранной валюты в виде прав
требований на денежные средства, находящихся на беспроцентном депозитном счете в Национальном банке, 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;
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− не быть отстраненным от права участия на кредитных аукционах;
− 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, находящимися на счетах Банка, заверенные нотариально в соответствии 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.
30. КДКР на периодической основе определяет параметры и условия проведения кредитного аукциона, включая объемы, сроки предоставляемых кредитных ресурсов, минимальную процентную ставку, минимальный объем одной заявки, требования к залоговому обеспечению и др.
31. Национальный банк, не позднее чем за два дня до проведения аукциона, публикует на веб-сайте Национального банка параметры и условия
проведения кредитного аукциона, включая:
− вид аукциона;
− дату аукциона;
− код аукциона;
− объем кредитных ресурсов;
− минимальную процентную ставку аукциона (установленную решением КДКР);
− минимальный объем одной заявки;
− требования к залоговому обеспечению;
− остальные сведения об аукционе (в случае наличия таковых).
32. Заявка на участие в кредитном аукционе Национального банка подается Банками в Национальный банк в документарном виде согласно
форме Приложения 2 к Генеральному соглашению о кредитном аукционе. Заявка должна быть запечатана в непрозрачный конверт. Банк
может подать на аукцион только одну заявку.
33. 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 считаются безотзывными.
34. Каждая страница заявки должна быть заверена подписью лица, уполномоченного подписывать от имени Банка заявки на получение кре90
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дитных ресурсов, и печатью Банка. Заявка в обязательном порядке
должна содержать дату подачи заявки, наименование Банка, код и
дату проведения аукциона, запрашиваемый объем кредитных средств,
предлагаемую процентную ставку, сумму и вид залогового обеспечения.
35. Минимальный объем заявки Банка должен соответствовать объему,
установленному в параметрах кредитного аукциона. Максимальный
объем заявки Банка не должен превышать общий объем кредитных
ресурсов, выставленных на аукцион.
36. Заявка в документарном виде должна быть опущена в ящик с надписью
«Для заявок на кредитные аукционы», расположенный на первом этаже
здания Национального банка, расположенного по адресу: г. Бишкек, ул.
Уметалиева, 101. Банк должен зарегистрировать факт подачи заявки в
журнале регистрации заявок с указанием даты и времени подачи заявки.
37. К кредитному аукциону допускаются заявки Банков с процентной ставкой выше или равной минимальной процентной ставке, объявленной
Национальным банком.
38. Несоответствие Банка требованиям пункта 29 настоящего Положения
является основанием для отказа в предоставлении Банку запрашиваемой 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.
39. Заявки, заполненные или оформленные неправильно, а также переданные с нарушением времени приема заявок, признаются недействительными и к аукциону не допускаются.
40. Национальный банк обеспечивает конфиденциальность сведений,
указанных в заявке Банка.
6. Залоговое обеспечение кредита
41. Кредитные ресурсы предоставляются Банкам только при наличии
залогового обеспечения. В качестве залогового обеспечения Банков по
кредитным ресурсам для целей рефинансирования могут выступать:
1) безналичная иностранная валюта в виде прав требований на денежные средства, находящиеся на беспроцентном депозитном
счете в Национальном банке;
2) Государственные ценные бумаги (ГЦБ) в виде ценных бумаг
Правительства Кыргызской Республики и нот Национального банка;
3) права требования по портфелю
определенным характеристикам, в
Рекомендациями по формированию
денными постановлением Комитета
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банка №12/2 от 16.06.2011 г. При этом кредиты, по которым права
требования предоставляются в залог, на момент подачи заявки на
получение кредитных средств должны относиться к категории неклассифицированных активов (за исключением активов под наблюдением) и не быть реструктуризированными.
42. Залог, предоставленный в обеспечение кредита, не может быть заложен или перезаложен третьему лицу. Заложенное имущество, предоставленное в качестве залогового обеспечения, должно принадлежать
Банку на праве собственности, за исключением имущества, закладываемого в порядке, указанном в пункте 44 настоящего Положения, и
не должно иметь ограничения и/или обременения (арест, предыдущий
залог, ошибочное включение в опись и др.).
43. Банки вправе произвести замену залогового обеспечения, указанного
в Договоре о залоге к Кредитному договору на равноценный залог с
учетом применения соответствующих коэффициентов.
44. В случае, указанном в пункте 25 залоговым обеспечением могут выступать ГЦБ и/или безналичная иностранная валюта в виде прав требований на денежные средства, находящиеся на беспроцентном депозитном счете в Национальном банке, принадлежащие на праве собственности НФКУ – получателю кредитных ресурсов.
45. В случае предоставления и/или замены Банком залогового обеспечения в виде ГЦБ и/или безналичной иностранной валюты, принадлежащей на праве собственности НФКУ – получателю кредитных ресурсов, Банк должен предоставить в Национальный банк согласие НФКУ
на предоставление в качестве залога и/или замену своих ГЦБ и/или
безналичной иностранной валюты, в виде прав требования на денежные средства, находящиеся на беспроцентном депозитном счете в
Национальном банке.
46. Оценочная (залоговая) стоимость заложенного имущества, по каждому виду залога должна быть не ниже значения (в процентном выражении), установленного КДКР в зависимости от суммы запрашиваемого
кредита.
47. Залог имущества, подлежащего регистрации в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики, должен быть зарегистрирован Банком в уполномоченном органе в течение сроков,
указанных в пунктах 62, 63 и 64 настоящего Положения.
48. Недостаточное залоговое обеспечение является основанием для отказа в предоставлении запрашиваемой банком суммы кредитных ресурсов.
49. В случае ненадлежащего исполнения, неисполнения банком своих
обязательств по Соглашению о предоставлении кредитных ресурсов,
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а также в иных случаях, предусмотренных Соглашением о предоставлении кредитных ресурсов и Договором о залоге, Национальный банк
вправе удовлетворить свои требования в полном объеме за счет заложенного имущества, путем внесудебного обращения взыскания на
заложенное имущество и внесудебной реализации предмета залога в
соответствии с условиями и требованиями, предусмотренными договорами о залоге и законодательством Кыргызской Республики. В случае
неисполнения или ненадлежащего выполнения Банком своих обязательств по Соглашению о предоставлении кредитных ресурсов, обеспеченных правами требований по портфелю кредитов, допускается
уступка Национальным банком прав залогодержателя по договорам
залога прав требования по портфелю кредитов на условиях и в порядке, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.
50. В случае своевременного и полного исполнения Банком своих обязательств по кредиту и начисленным процентам по нему, Национальный
банк производит высвобождение залога в течение 10 рабочих дней.
7. Порядок проведения кредитных аукционов
51. Аукционы проводятся с периодичностью, устанавливаемой КДКР и публикуемой на веб-сайте Национального банка.
52. Национальный банк проводит кредитный аукцион и формирует результаты аукциона, при этом:
− решением Председателя КДКР или лицом его заменяющим объем
кредитных ресурсов может быть сокращен, исходя из общего объема поступивших заявок. В случае участия в аукционе менее двух
участников аукцион признается 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 производится на пропорциональной основе;
− кредитные ресурсы, полученные Банками на кредитном аукционе
Национального банка, предоставляются по ставкам, указанным
в заявках (не ниже процентной ставки, установленной решением
КДКР).
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53. Обработка допущенных к аукциону заявок осуществляется Национальным
банком в день проведения аукциона с 13.00 ч. до 15.00 ч.
54. По результатам аукциона рассчитывается средневзвешенная процентная ставка по формуле:

где P - средневзвешенная процентная ставка по итогам аукциона, pi –
процентные ставки удовлетворенных лотов, qi - объемы удовлетворенных лотов.
55. По итогам проведенного кредитного аукциона составляется Протокол
о результатах аукциона, который утверждается и подписывается председателем КДКР или лицом его заменяющим.
56. После утверждения результатов аукциона, не позднее 16.00ч. дня проведения аукциона, Национальный банк уведомляет участников о результатах аукциона.
57. Устанавливается следующая структура кодирования аукционов:
** ** **
│ │ └── порядковый номер кредитного аукциона в текущем году
│ └───────── год
└──────────────── идентификация аукциона кредитов рефинансирования
Пример:
АК 12 22
│ │ └── порядковый номер кредитного аукциона
│ └───────── 2012 год
└──────────────── идентификация аукциона кредитов рефинансирования
58. В официальном сообщении по итогам кредитного аукциона указываются следующие сведения:
− код аукциона;
− дата аукциона;
− первоначальная процентная ставка аукциона;
− общий объем заявок;
− минимальная и максимальная процентные ставки удовлетворенных
заявок;
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−
средневзвешенная процентная ставка;
−
другие сведения.
59. Национальный банк публикует официальные итоги кредитного аукциона на веб-сайте Национального банка в день проведения аукциона, до
17:00ч.
8. Проведение расчётов по результатам кредитного аукциона
60. Надлежащим исполнением Национальным банком обязательств по
итогам проведенного кредитного аукциона является своевременное и
полное зачисление суммы денежных средств по удовлетворенным заявкам на корреспондентские счета Банков в национальной валюте в
Национальном банке.
61. Зачисление денежных средств на корреспондентский счет Банка в
Национальном банке в соответствии с результатами проведенного аукциона 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 регистрации договора залога в уполномоченных органах.
62. В случае если залоговым обеспечением выступают ГЦБ, оформление
и подписание между Национальным банком и Банком соответствующего Кредитного договора и Договора о залоге и регистрация Договора о
залоге осуществляется на следующий рабочий день после дня проведения кредитного аукциона.
63. В случае если залоговым обеспечением выступает безналичная иностранная валюта в виде прав требований на денежные средства, находящиеся на беспроцентном депозитном счете в Национальном банке, оформление и подписание между Национальным банком и Банком
соответствующего Кредитного договора и Договора о залоге осуществляется в течение 3-х рабочих дней после дня проведения кредитного
аукциона, а регистрация в уполномоченном органе – в течение 1-го рабочего дня. Условия и сроки проведения расчетов по иностранной валюте, выступающей в качестве залогового обеспечения, регулируются
Соглашением об открытии и обслуживании депозитных счетов в иностранной валюте под залоговое обеспечение в Национальном банке.
64. В случае если залоговым обеспечением выступают права требований по кредитному портфелю Банка, оформление, подписание между
Национальным банком и Банком соответствующего Кредитного договора и Договора о залоге осуществляется в течение 10 рабочих дней
после дня проведения кредитного аукциона, а регистрация в уполномоченном органе – в течение 3-х рабочих дней.
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65. Расчет процентов на сумму кредита производится по формуле простых
процентов за период фактического пользования кредитом, исходя 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).
9. Ответственность участников и санкции
66. В случае отказа в получении кредитных ресурсов Банком, утвержденным Национальным банком в качестве победителя по итогам кредитного аукциона, либо несвоевременного предоставления Кредитного договора, Договора о залоге в соответствии с требованиями Генерального
Соглашения и настоящего Положения, заявка Банка аннулируется и в
отношении Банка применяются штрафные санкции, предусмотренные
в Генеральном Соглашении.
67. Банк несет ответственность за наличие и своевременное предоставление залогового обеспечения, оформление и предоставление
Кредитного договора и Договора о залоге и его регистрацию в сроки,
указанные в пунктах 62, 63 и 64 настоящего Положения.
68. В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты предоставления
Кредита, Банк обязан разместить полученные от Национального банка
денежные средства среди своих заемщиков. В случае не использования полностью либо частичного использования кредитных ресурсов в
сроки, указанные в настоящем пункте, Национальный банк может потребовать досрочного возврата неосвоенной части кредитных ресурсов на следующий рабочий день после истечения установленного срока.
69. Банк несет ответственность за строгое соблюдение всех условий и требований настоящего Положения. В случае нарушения и/или не надлежащего исполнения условий и требований настоящего Положения
Национальный банк имеет право применения санкций, предусмотренных в Генеральном соглашении, в том числе на досрочный возврат
предоставленных кредитных ресурсов и отстранения Банка от дальнейшего участия в кредитных аукционах Национального банка.
70. Банк несет ответственность за своевременное и полное погашение основной суммы кредита и начисленных процентов по нему, в том числе,
в случае если кредитные ресурсы направляются на цели, обозначенные в пункте 25 настоящего Положения.
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71. При неуплате Банком задолженности по ресурсам, полученным на кредитном аукционе, и процентам по кредиту в установленные сроки, взыскание производится путем безакцептного списания Национальным
банком средств с корреспондентского счета Банка, без дополнительного уведомления.
72. В случае если любой платеж в погашение основной суммы кредита,
начисленных по нему процентов и иных платежей, вытекающих из
Генерального соглашения и Кредитного договора, не произведен в
полном объеме и/или в соответствующий срок, данная задолженность
считается просроченной и в отношении банка применяются штрафные
санкции, предусмотренные в Генеральном Соглашении.
73. Банк несет ответственность за целевое использование кредитных ресурсов. В случае нарушения Банком и/или НФКУ пунктов 16, 21, 25
Национальный банк вправе потребовать от Банка досрочного возврата кредитных ресурсов, выплаты начисленных процентов за фактическое время пользования кредитом и иных сумм, причитающихся
Национальному банку, и отстранить Банк от права участия на кредитных аукционах на срок до 6 месяцев.
74. В целях контроля Национальный банк вправе запрашивать и получать
от Банка и/или НФКУ необходимую информацию, в том числе по финансовому состоянию Банка и/или НФКУ, состоянию обеспечения по
данному кредиту, целевому использованию кредита и другую информацию. По требованию Национального банка Банк и/или НФКУ предоставляет отчет об использовании кредитных средств и другие необходимые документы в форме и сроки, установленные Национальным
банком.
10. Порядок пролонгации кредита
75. В случае выполнения Банком требований настоящего Положения,
Генерального соглашения, а также иных требований Национального
банка, своевременного и полного исполнения своих обязательств по
кредитным ресурсам, отсутствия каких-либо нарушений по полученным кредитам в рамках кредитных аукционов на основании письмаходатайства Банка Национальный банк вправе предоставить Банку
пролонгацию кредитных ресурсов на срок не более 6 месяцев.
76. Пролонгации могут подлежать только кредитные ресурсы, выданные
Национальным банком для целей рефинансирования сроком 6 месяцев. При этом при принятии решения о пролонгации будут приниматься во внимание следующие моменты:
• Процентные ставки по кредитам, выданным Банком за счет кредитных ресурсов Национального банка;
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•

Отраслевая направленность кредитов. Приоритетными направлениями будут являться следующие отрасли экономики:
− промышленность, при этом приоритетными являются эскпортоориентированные и импортозамещающие отрасли;
− сельское хозяйство, заготовки и переработка, включая животноводство и растениеводство.
77. Кредитные ресурсы, выдаваемые Национальным банком для целей
рефинансирования, могут быть пролонгированы не более 3 (трех) раз
по первоначальной процентной ставке.
78. Для пролонгации кредитных ресурсов Банк должен направить в
Национальный 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 либо Дополнительного соглашения о пролонгации кредита.
11. Порядок погашения кредита
79. Погашение основной суммы кредита производится Банком в день окончания срока кредита, до конца операционного дня, путем перечисления суммы денежных средств со своего корреспондентского счета в национальной валюте на соответствующий счет Национального банка. Начисление
и выплата процентов за пользование кредитом производится Банком на
ежемесячной основе в соответствии с кредитным договором.
80. В случае, если дата погашения основной суммы кредита и/или уплаты
начисленных процентов по нему приходится на праздничный, нерабочий
или выходной день, то погашение основной суммы кредита и/или начисленных процентов по нему осуществляется на следующий рабочий день.
81. В день погашения кредита основная сумма и/или начисленные проценты по кредиту должны быть погашены в полном объеме, частичное
погашение не допускается.
82. Банк вправе производить досрочное частичное или полное погашение
основного долга и процентов, предусмотренных Генеральным соглашением и Кредитным договором, с предварительным уведомлением
об этом Национального банка в срок не позднее 3-х рабочих дней до
планируемого дня погашения.
83. В случае своевременного и полного исполнения Банком своих обязательств по кредиту и начисленным процентам по нему, высвобождение
залога осуществляется согласно пункту 50 настоящего Положения.
84. В случае если кредит просрочен, отсрочка платежа не производится.
Ответственность Банка по кредиту предусматривается в Генеральном
соглашении и Кредитном договоре.
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85. 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 погашения кредита в размере, равном основной сумме кредита, начисленным 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 соглашением о кредитных аукционах и Договором о залоге.
12. Заключительные положения
86. Изменения и дополнения в настоящее Положение, направленные на
совершенствование проведения кредитных аукционов, вносятся решением 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 дальнейшем «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 _____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Положением «О порядке
проведения Национальным банком Кыргызской Республики кредитных
аукционов для целей рефинансирования и поддержания ликвидности»,
утвержденным постановлением Правления Национального банка №
___ от «__»______20__ г. (далее - Положение), заключили настоящее
Генеральное соглашение о кредитном аукционе (далее - Генеральное соглашение) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Генерального соглашения является определение условий и порядка предоставления Национальным банком кредитов 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 настоящим Генеральным соглашением, Банк должен подать в
Национальный банк заявку в соответствии с Положением и Приложением
2 к настоящему Генеральному соглашению.
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2.3. Заявка Банка на получение кредита и на предоставление соответствующего залогового обеспечения, должна быть подтверждена решениями соответствующих уполномоченных органов Банка.
2.4. Для получения кредита Банк должен соответствовать требованиям пункта 29 Положения, предоставить список ответственных лиц Банка
(Приложение 1 к настоящему Генеральному соглашению), уполномоченных 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 обеспечения.
2.5. Кредит предоставляется Банку в целях рефинансирования и поддержания ликвидности Банка, в национальной валюте, со сроком погашения, 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 государственных ценных бумаг, а также для проведения операций со своими инсайдерами или аффилированными лицами. Банк должен использовать полученные кредитные ресурсы Национального банка исключительно на цели,
оговоренные в пунктах 16, 17, 21 и 26 Положения.
2.7. 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. В
случае отсутствия действующих специальных программ Правительства
Кыргызской Республики по субсидированию на момент проведения аукциона, номинальная годовая процентная ставка по кредитам, выдаваемым
Банком за счет кредитных ресурсов Национального банка, не должна превышать процентную ставку, по которой Банком были получены кредитные
средства Национального банка, более чем на 1000 базисных пунктов (10
процентных пунктов).
При этом Банк при выдаче кредита за счет средств Национального
банка не вправе начислять/взимать со своих заемщиков комиссии, сборы
либо другие дополнительные платежи, в том числе налоги, которые будут
прямо и/или косвенно влиять на превышение указанной номинальной процентной ставки в стоимостном выражении, т.е. на сумму уплачиваемую
заемщиком Банка, 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 Банк в соответствии с соглашением о
предоставлении кредитных средств.
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2.8. Банки вправе использовать кредитные средства, полученные в
рамках Кредитных аукционов на рефинансирование ранее выданных кредитов юридическим и физическим лицам по направлениям указанным в
пункте 16 Положения. При этом процедура рефинансирования предполагает фактическую выдачу кредитных средств, путем зачисления денежных
средств на счета заемщиков банка, которые далее производят погашение
ранее полученных кредитов, либо заключение Дополнительного соглашения к Кредитному договору с обязательным указанием пересмотренных
условий (процентных ставок, суммы и срока кредита и др.), соответствующих Положению.
2.9. Рефинансированию не подлежат кредиты реструктуризированные, классифицированные и находящиеся в статусе под наблюдением в
соответствии с Положением о классификации активов и соответствующих
отчислениях в резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков, утвержденным Постановлением Правления НБКР, а также кредиты, выданные ранее за счет кредитных ресурсов, полученных в рамках кредитных
аукционов Национального банка.
2.10. Банк вправе использовать кредитные ресурсы, полученные на
кредитном аукционе для последующего кредитования небанковских финансово-кредитных учреждений, таких как микрофинансовые компании
и микрокредитные компании согласно условиям, указанным в пункте 26
Положения.
2.11. В случае если кредитные ресурсы направляются на цели, обозначенные в пункте 2.10 настоящего Генерального соглашения, Банки в день
предоставления кредитных ресурсов НФКУ в письменной форме уведомляют об этом Национальный банк с предоставлением копии кредитного
договора между Банком и НФКУ.
2.12. Маржа Банка при предоставлении кредитных ресурсов НФКУ не
должна превышать 0,2%.
2.13. В целях контроля Национальный банк вправе запрашивать и получать от Банка любую необходимую ему информацию, в том числе по целевому использованию кредита. По требованию Национального банка Банк
предоставляет отчет об использовании кредитных средств и другие необходимые документы в форме и сроки, установленные Национальным банком.
2.14. Кредит по итогам кредитного аукциона предоставляется по фиксированной процентной ставке, под залоговое обеспечение. При этом
коммерческие банки должны выдавать кредиты своим клиентам также по
фиксированной процентной ставке.
2.15. Результаты кредитного аукциона доводятся до сведения Банка
согласно Приложению 3 к настоящему Генеральному соглашению.
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2.16. Кредит будет предоставляться Банку с оформлением соответствующего 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 уполномоченными лицами участника аукциона Кредитный договор должен быть предоставлен в
Национальный банк в сроки, указанные в пунктах 62, 63 и 64 Положения.
2.17. 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.
2.18. Стороны гарантируют выполнения всех требований Положения и
настоящего 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 разделе 6 Положения, в зависимости от вида кредитных ресурсов. Конкретный
перечень залогового обеспечения, являющегося обеспечением обязательств по настоящему Генеральному соглашению и Кредитному договору, будет указываться в Договоре о залоге, заключаемом между Банком и
Национальным банком.
3.2. Банк обязуется зарегистрировать залоговое обеспечение в сроки,
указанные в пунктах 62, 63 и 64 Положения.
3.3. Банк по взаимному согласию Сторон может произвести замену
залогового 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 предоставления и/или замены залогового обеспечения
Банком в качестве залогового обеспечения ГЦБ и/или безналичной иностранной валюты, принадлежащей на праве собственности НФКУ – полу103
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чателю кредитных ресурсов, Банк должен предоставить Национальному
банку согласие НФКУ на право залога и/или перезалога своих ГЦБ и/
или безналичной иностранной валюты, в виде прав требования на денежные средства, находящиеся на беспроцентном депозитном счете в
Национальном банке.
4. УСЛОВИЯ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА
4.1. Погашение основной суммы кредита производится Банком в
день окончания срока кредита, до конца операционного дня, путем перечисления суммы денежных средств со своего корреспондентского счета
в национальной валюте на соответствующий счет Национального банка.
Начисление и выплата процентов за пользование кредитом 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, нерабочий
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
проценты по кредиту должны быть погашены в полном объеме, частичное
погашение не допускается.
4.4. Банк вправе производить досрочное частичное или полное погашение основного долга и процентов, предусмотренных Генеральным соглашением и Кредитным договором, с предварительным уведомлением
об этом Национального банка в срок не позднее 3-х рабочих дней до планируемого дня погашения.
4.5. В случае своевременного и полного исполнения Банком своих
обязательств по основной сумме кредита и начисленным по нему процентам, Национальный банк осуществляет высвобождение залогового обеспечения в течение 10 рабочих дней.
4.6. При исполнении пункта 4.5., при высвобождении залоговых
средств Банка, выступающих в форме безналичной иностранной валюте в виде прав требований на денежные средства, находящиеся на
беспроцентном депозитном счете в Национальном банке, Банк обязан
предоставить в Национальный банк платежную инструкцию по системе
SWIFT (формат МТ 202), согласно международным стандартам SWIFT, с
обязательным полным и корректным указанием основания и назначения
платежа. При этом платежные инструкции, поступившие в Национальный
банк до 12:00ч, исполняются текущей датой валютирования, платежные
инструкции, поступившие в Национальный банк после 12:00ч, исполняются не позднее следующей даты валютирования. При этом, в случае когда
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дата валютирования является нерабочим днем в Кыргызской Республике
и/или в стране банка-корреспондента Национального банка, то высвобождение залоговых средств производится на следующий рабочий день.
4.7. 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 обязательств
Банком, в безакцептном порядке списать с корреспондентского счета
Банка в национальной валюте в Национальном банке средства в суммах,
необходимых для погашения основной суммы кредита и/или начисленных
по нему процентов, пени, штрафа.
4.8. В случае непогашения обязательств по основной сумме кредита
и/или начисленных по нему процентов, пени и штрафа по причине недостаточности средств на корреспондентском счете в национальной валюте Банка в Национальном банке, Банк согласен с правом Национального
банка осуществить погашение неисполненных обязательств Банка по
кредиту безотлагательно, путем внесудебного обращения взыскания
на предмет залога, предоставленного в обеспечение кредита. 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.
4.9. Залог, право собственности по которому перешло Национальному
банку в счет погашения неисполненных обязательств Банка по кредиту,
принимается на баланс Национального банка по справедливой стоимости
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и
Учетной политикой Национального банка, утвержденной постановлением
Правления Национального банка.
4.10. За счет взысканного залогового имущества должна быть погашена
задолженность Банка перед Национальным банком по основной сумме кредита, сумме начисленных по нему процентов, пени и штрафных санкций.
4.11. В случае недостаточности суммы, полученной путем зачета
встречных требований Национального банка к Банку, Национальный банк
вправе получить недостающую сумму из любого другого имущества и
прав требования Банка в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики.
4.12. Сумма, оставшаяся после удовлетворения всех требований
Национального банка, перечисляется на корреспондентский счет Банка в
Национальном банке в национальной валюте.
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5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Банк несет полную ответственность по своим обязательствам по
кредиту в соответствии с Положением, настоящим Генеральным соглашением 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 удовлетворенной заявки не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения расчетов
по аукциону.
5.3. Банк несет ответственность за наличие и своевременное предоставление залогового обеспечения и регистрации Договора о залоге в
уполномоченных органах.
5.4. Банк несет ответственность за своевременное подписание с
Национальным банком Кредитного договора, Договора о залоге по итогам
проведенного аукциона. В случае если Банк не предоставил в установленные сроки подписанные и оформленные надлежащим образом Кредитные
договора и Договора о залоге и решение соответствующих уполномоченных органов Банка на получение кредита, заявка Банка аннулируется. В
этом случае Банком не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения расчетов по аукциону, выплачивается единовременный штраф в
размере одного (1%) процента от удовлетворенной заявки и в отношении
этого Банка применяются ограничения по участию в следующих аукционах.
5.5. В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты предоставления Кредита, Банк обязан разместить полученные от Национального
банка денежные средства среди своих заемщиков, в том числе НФКУ. В
случае не использования полностью либо частичного использования кредитных ресурсов в сроки, указанные в настоящем пункте, Национальный
банк может потребовать досрочного возврата неосвоенной части кредитных ресурсов на следующий рабочий день после истечения срока.
В случае неполного и/или несвоевременного размещения полученных денежных средств в сроки, указанные в пункте 5.5 настоящего Генерального соглашения Банк выплачивает Национальному банку
штраф в виде пени в размере 0,1 процента от неосвоенной части кредитных ресурсов за каждый день просрочки до момента полного размещения
полученных средств или же до момента возврата Национальному банку
неосвоенной части кредитных средств.
5.6. Банк несет ответственность за строгое соблюдение всех условий
и требований Положения и настоящего Генерального соглашения. В случае нарушения и/или ненадлежащего исполнения условий и требований
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Положения и настоящего Генерального соглашения Национальный банк в
зависимости от нарушения имеет право:
5.6.1. Направить предписание об устранении нарушения;
5.6.2. Потребовать досрочный возврат предоставленных кредитных
ресурсов;
5.6.3. В случае неполного и/или несвоевременного возврата денежных
средств согласно требованию Национального банка в безакцептном порядке снять денежные средства с корреспондентского
счета Банка и начислить пени в размере 0,1 процента от суммы
просроченной задолженности за каждый день просрочки;
5.6.4. Отстранить Банк от участия в кредитных аукционах Национального
банка на срок до 6 месяцев;
5.6.5. Расторгнуть Генеральное соглашение о кредитных аукционах.
5.7. В случае если любой платеж в погашение основной суммы и/
или начисленных 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 задолженности. Пеня начисляется за каждый день просрочки,
начиная с даты возникновения просроченной задолженности до ее полного погашения, на непогашенную сумму.
5.8. 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 своевременное высвобождение залогового обеспечения в случае своевременного и полного исполнения Банком своих обязательств по кредиту и начисленным процентам по нему. В случае несвоевременного и/или неполного
зачисления кредитных средств на корреспондентский счет Банка в национальной валюте, Национальный банк выплачивает Банку пеню в размере
0,1% от суммы просроченного обязательства.
5.9. Национальный банк не несет ответственности за ущерб, причиненный Банку вследствие нарушения им Положения, настоящего
Генерального соглашения и Кредитного договора.
5.10. В целях контроля Национальный банк вправе осуществлять проверки целевого использования кредитных ресурсов, полученных в рамках
кредитных аукционов, а также проводить мониторинг залогового обеспечения с выездом на места непосредственного нахождения залога. Кроме
того запрашивать и получать от Банка и/или НФКУ необходимую инфор107
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мацию, в том числе по финансовому состоянию Банка и/или НФКУ, состоянию обеспечения по данному кредиту, целевому использованию кредита
и другую информацию. По требованию Национального банка Банк и/или
НФКУ предоставляет отчет об использовании кредитных средств и другие
необходимые документы в форме и сроки, установленные Национальным
банком.
5.11. Стороны несут полную ответственность за правильность, своевременность и конфиденциальность совершаемых их сотрудниками
действий, связанных с проведением операций по получению и погашению кредита в соответствии с Положением и настоящим Генеральным
Соглашением.
6. ПОРЯДОК ПРОЛОНГАЦИИ КРЕДИТА
6.1. В случае выполнения Банком требований настоящего
Положения, Генерального соглашения, а также иных требований
Национального банка, своевременного и полного исполнения своих обязательств по кредитным ресурсам, отсутствия каких-либо нарушений по
полученным кредитам в рамках кредитных аукционов на основании письма-ходатайства Банка Национальный банк вправе предоставить Банку
пролонгацию кредитных ресурсов на срок не более 6 месяцев.
6.2. Пролонгации могут подлежать только кредитные ресурсы, выданные Национальным банком для целей рефинансирования сроком 6
месяцев.
6.3. Кредитные ресурсы, выдаваемые Национальным банком для
целей рефинансирования, могут быть пролонгированы не более 3 (трех)
раз по первоначальной процентной ставке.
6.4. Для пролонгации кредитных ресурсов Банк должен направить в
Национальный 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 либо Дополнительного соглашения о пролонгации кредита.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажорных обстоятельств), вызванных прямо или косвенно проявлением обстоятельств чрезвычайного характера, включая землетрясения
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 настоящему Генеральному
соглашению и Кредитному договору, сроки исполнения этих обязательств
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соразмерно отодвигаются на время действия указанных форс-мажорных
обстоятельств, но лишь в той мере, в какой 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.
7.2. Стороны настоящего Генерального соглашения должны незамедлительно, в течение 2-х (двух) рабочих дней, известить устно и в
письменной форме друг друга о начале форс-мажорных обстоятельств,
препятствующих исполнению ими своих обязательств по настоящему
Генеральному соглашению и Кредитного договора, и последующем их
окончании.
7.3. Неисполнение одной из Сторон своих обязательств по настоящему Генеральному соглашению и Кредитного договора не рассматривается
как нарушение настоящего Генерального соглашения и Кредитного договора, если это является следствием форс-мажорных обстоятельств, при
условии того, что Сторона, подвергшаяся форс-мажорным обстоятельствам, своевременно предприняла все необходимые меры для устранения таких последствий.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Генерального соглашения, подлежат урегулированию путем
переговоров Сторон в целях выработки взаимоприемлемого решения.
8.2. Неурегулированные споры разрешаются в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики и другими нормативными
правовыми актами Кыргызской Республики.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Условия настоящего Генерального соглашения могут быть дополнены и изменены по обоюдному согласию Сторон.
9.2. Все дополнения и изменения к настоящему Генеральному соглашению являются действительными, если они совершены в письменной
форме и подписаны обеими Сторонами.
9.3. 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.
9.4. Приложения 1, 2, 3, 4 и 5 к настоящему Генеральному соглашению являются его неотъемлемой частью.
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10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
10.1. 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 соблюдению
условий залога, предусмотренных настоящим Генеральным соглашением, а также обязательств Национального банка по высвобождению залога в порядке, определенном настоящим Генеральным соглашением и
Положением.
10.2. Настоящее Генеральное соглашение считается продленным на
каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за один
календарный месяц до истечения срока действия настоящего Генерального
соглашения не заявила в письменной форме о намерении его расторжения.
10.3. Национальный банк имеет право в одностороннем порядке без предварительного уведомления Банка расторгнуть настоящее
Генеральное соглашение в случаях:
− нарушения Банком Положения и условий настоящего Генерального
соглашения;
− отзыва у Банка лицензии на проведение банковских операций, выданной Национальным банком;
− прекращения деятельности Банка, как юридического лица, в
соответствии с действующим законодательством Кыргызской
Республики;
− объявления о банкротстве Банка.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Национальный банк:

Банк:
ОАО/ЗАО «Коммерческий банк»
г. Бишкек, ул.____________.
Корсчет в НБКР №1010126_____
БИК НБКР №_____
ИНН №_____________
ОКПО №___________
Код ГНИ: _____
Должность_________________

Национальный банк Кыргызской
Республики
г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101.

Должность__________________

(подпись)________________М.П.

(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 ответственных лиц банка, имеющих право подписывать заявки банка на получение кредита по итогам кредитного аукциона.
Новый список ответственных лиц банка, имеющих право подписывать
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_________
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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
(ликвидность/
рефинансирование)

1

Собственные заявки

2

Заявки НФКУ

Всего:

5. В обеспечение кредита предоставляется залог в виде:
ГЦБ на сумму ____________(сумма цифрами и прописью) сом, в том числе:
п/
п№

Регистрационный
номер

Дата
выпуска

Дата погашения

Иностранная валюта: Вид валюты

Количество
штук

Номинал
ГЦБ, сом

Сумма
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Кредитный портфель:
Общая номинальная стоимость кредитного портфеля _____________
Количество кредитов, передаваемых в залог ____________________
6. При невыполнении обязательств в порядке, предусмотренном в
Положении и Кредитном договоре, Банк согласен на безакцептное списание с корреспондентского счета суммы задолженности по кредиту. В
случае недостаточности средств на корреспондентском счете Банка в
Национальном банке, Банк предоставляет право Национальному банку
во внесудебном порядке, безотлагательно обратить взыскание на предметы залога, указанные в пункте 4 настоящей Заявки, в соответствии с
Положением и Генеральным соглашением о кредитном аукционе.
(Наименование Банка-заемщика)
Должность
Ф. И. О.______________

Подпись____________
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Приложение 3
к Генеральному соглашению
о кредитном аукционе
№______ от «____»_______20__г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Настоящим, Национальный банк Кыргызской Республики уведомляет, что
по итогам кредитного аукциона, состоявшегося «____» _______20 ____г.,
ваша заявка удовлетворена в следующих объемах:
Код аукциона

Заявка банка
Сумма (сом)

_______________ ______________ _____________
должность (подпись) (Ф.И.О.)
Исполнитель: ФИО  
Тел:_____________
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Приложение 4
к Генеральному соглашению
о кредитном аукционе
Кредитный договор № _
к Генеральному соглашению о кредитных аукционах
№ _____________ от «__»_________20__г.
г. Бишкек 				

от «__»_________20__г.

Национальный банк Кыргызской Республики, именуемый в дальнейшем
«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
____________, действующего 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
кредитном аукционе № ______ от _____ года (далее – Генеральное соглашение), по итогам Кредитного аукциона №____ от ______года и согласно
настоящему Кредитному договору предоставляет Банку кредит в сумме
______ (сумма прописью) сомов на условиях, предусмотренных настоящим Кредитным договором, Генеральным соглашением и Положением «О
порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики кредитных аукционов для целей рефинансирования и поддержания ликвидности», утвержденным постановлением Правления Национального банка
№ ___ от «__»______20__ г. (далее - Положение).
2. Условия предоставления Кредита
2.1. Кредит предоставляется сроком на _______, с «___» _____ года
по «___»_______ года.
2.2. Датой предоставления кредита является день перечисления денежных средств по Кредиту на корреспондентский счет Банка в
Национальном банке.
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2.3. Национальный банк перечисляет денежные средства по кредиту на следующий рабочий день после подписания настоящего Договора и
регистрации в уполномоченных органах по регистрации залога договоров
залога по кредиту, запрашиваемому Банком у Национального банка в соответствии с настоящим Кредитным договором.
2.4. Кредит, выдаваемый Национальным банком Банку в рамках настоящего Кредитного договора, направлен на рефинансирование / поддержание ликвидности (указать нужное).
2.5. Процентная ставка за пользование кредитом, устанавливается в размере ___ (прописью) процента годовых, в течение всего срока,
указанного в пункте 2.1. настоящего Кредитного договора. Начисление и
выплата процентов за пользование кредитом производится Банком ежемесячно, согласно установленному графику погашения задолженности
(Приложение 1 к настоящему Кредитному договору), который является
неотъемлемой частью настоящего кредитного договора. Начисление процентов будет осуществляться в соответствии с Положением.
2.6. Проценты начисляются с даты предоставления кредита (включая
эту дату) до даты погашения кредита (не включая эту дату) на фактический 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
процентов за пользование кредитом производится в соответствии с настоящим Кредитным договором и графиком погашения задолженности
(Приложение 1 к настоящему Кредитному договору), который является 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, нерабочий 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 начисленных 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 банком кредит для проведения операций на межбанковском рынке, валютном рынке и рынке ценных бумаг, а также иных
операций, в том числе операций со своими инсайдерами или аффилированными лицами.
3.2. В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предоставления
Кредита, Банк обязан разместить полученные от Национального банка денежные средства среди своих заемщиков, в том числе НФКУ..
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, условия кредитования (процентная ставка, срок, направление (отрасль) кредитования,
наименование и размер залога) и реквизитов соответствующего кредитного договора и договора о залоге (номер и дата).
3.4. В случае неиспользования полностью либо частичного использования Банком денежных средств по Кредиту, полученному Банком по
настоящему Кредитному договору о выдаче Кредита, в сроки, указанные в
пункте 3.2. настоящего Кредитного договора, Национальный банк вправе
потребовать возврата всей суммы неиспользованных Банком денежных
средств по Кредиту на следующий рабочий день после окончания срока,
указанного в пункте 3.2. настоящего Кредитного договора.
3.5. В случае неполного и/или несвоевременного размещения Банком
денежных средств, Банк выплачивает Национальному банку штраф в
виде пени в размере 0,1 процента от неосвоенной части Кредита, за каждый день просрочки до момента полного размещения полученных средств
или же до момента возврата Национальному банку неосвоенной части
кредитных средств.
3.6. Действие пунктов 3.2.-3.5. настоящего Договора распространяется на кредиты, направленные в соответствии с пунктом 2.4. на рефинансирование.
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 настоящему Кредитному
договору и Генеральному соглашению, являются принадлежащие Банку
_______ (указывается вид залога) или НФКУ, в случае рекредитования
кредита _______ (указывается вид залога). Конкретный перечень принад117
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лежащего Банку или НФКУ, в случае рекредитования кредита, залогового обеспечения, передаваемого Банком в залог Национальному банку в
обеспечение своих обязательств по настоящему Кредитному договору и
Генеральному соглашению, будет указываться в соответствующем договоре о залоге, заключаемом между Банком и Национальным банком.
5. Прочие условия
5.1. Другие условия, не предусмотренные настоящим Кредитным договором, права, обязанности и ответственность Сторон, регулируются
Положением и Генеральным соглашением.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Кредитному договору
вносятся путем заключения в письменной форме дополнительного соглашения, которое является его неотъемлемой частью.
5.3. Настоящий Кредитный договор, включая уведомление и договор
о Залоге по форме Приложения 3 и 5, является неотъемлемой частью
Генерального соглашения № _____ от _____ года о кредитном аукционе,
заключенного между Национальным банком и Банком, и составлен в 3-х
подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, один экземпляр - для уполномоченных органов, осуществляющих регистрацию залога.
6. 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
погашения

Погашение
основной
суммы

Погашение
процентов*

Всего к погашению

Итого
* при расчете процентов используется фактическое количество дней использования кредита

НБКР:
Банк:
Национальный банк Кыргызской ОАО/ЗАО «Коммерческий банк»
Республики
Должность__________________ Должность_________________
(подпись)______________М.П.

(подпись)________________М.П.
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Приложение 5
к Генеральному соглашению
о кредитном аукционе
Договор о залоге
к Кредитному договору № _____________ от «__»_________20__г.
г. Бишкек

№ __________________

«__»_________20__г.

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, наступает в сроки, указанные в
Кредитном договоре о выдаче кредита № ____________ от «__» ____ года
(далее – Кредитный договор), заключенным в рамках Генерального соглашения № __________ от ___ года (далее – Генерального соглашение).
1.2. В обеспечение выполнения обязательств Залогодателя по
Кредитному договору, Залогодатель передает Залогодержателю в залог
нижеперечисленные (ГЦБ) _______ на общую номинальную стоимость в
размере ______ (сумма прописью) сомов, следующих выпусков и в следующих объемах:
№№
п/п

Регистрационный номер

Дата
выпуска
ГЦБ

Дата погашения
ГЦБ

Количество
ГЦБ
(штук)

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 имуществом, указанным в пункте 1.2. настоящего Договора, в полном объеме
своих обязательств по Кредитному договору и Генеральному соглашению, включая основную сумму кредита, начисленных процентов по нему,
штрафных санкций и пени; возмещение издержек и иных расходов (включая судебные издержки), вызванных обращением взыскания на предметы
залога, вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения основного обязательства согласно Кредитному
договору и Генеральному соглашению.
1.5. Право собственности на заложенные ГЦБ переходит к
Залогодержателю в случае полного или частичного неисполнения
Залогодателем своих обязательств перед Залогодержателем в порядке,
установленном настоящим Договором, Генеральным соглашением и действующим законодательством Кыргызской Республики.
1.6. Залогодатель гарантирует, что предоставляемые в залог ГЦБ, указанные в пункте 1.2. настоящего Договора, не находятся в другом залоге,
в споре и под запрещением не состоят, не являются и не будут являться
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 повлиять 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 безотлагательное (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
Республики, необходимые для осуществления регистрации и вступления
в силу настоящего Договора.
2.2. Залогодатель имеет право получать купонные выплаты (в случае
наличия) по заложенным ГЦБ.
2.3. Последующий залог ГЦБ, являющихся предметами залога по настоящему Договору, не допускается.
2.4. Залогодержатель имеет право:
2.3.1. 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 положений
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 положений,
предусмотренных настоящим Договором или законодательством
Кыргызской Республики.
2.3.2. В случае, если Залогодатель или третья сторона препятствуют
передаче ГЦБ во владение Залогодержателя, предпринять законные действия, необходимые для получения имущества от Залогодателя или третьей стороны.
2.3.3. Передать свои права по настоящему Договору третьему лицу.
1.3.4. Обращение взыскания на ГЦБ производится во внесудебном порядке 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 удовлетворяются из стоимости ГЦБ, включают в себя: возврат основной суммы кредита, выплату процентов за пользование кредитом, возмещение возможных
убытков и неустойки (штрафов, пени) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения 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
3.2. Стороны согласились с тем, что заложенные в соответствии с настоящим Договором ГЦБ будут находиться на резервном (залоговом) субсчете Депо-счета Залогодателя в Головном депозитарии ГЦБ НБКР.
После подписания настоящего Договора, Залогодатель обязуется направить 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.
3.3. По взаимному согласию Сторон заложенные в соответствии с настоящим Договором ГЦБ могут быть заменены на другие ГЦБ, эмитентами
которых выступают Правительство КР или НБКР, либо на другие равноценные залоги, указанные в Генеральном соглашении, принадлежащие
Залогодателю, с оформлением по согласованию Сторон новых договоров
о залоге между Залогодержателем и Залогодателем, с их регистрацией
в соответствующих государственных органах и оплатой регистрационного
сбора. Расходы на регистрацию при этом несет Залогодатель.
3.4. В случае неисполнения Залогодателем требований, предусмотренных в пункте 3.1. и других пунктах настоящего Договора, при наступлении сроков погашения ГЦБ, заложенных в соответствии с настоящим
Договором и находящихся на резервном (залоговом) субсчете Депо-счета
Залогодателя в Головном депозитарии ГЦБ НБКР, Стороны уполномочили
Головной депозитарий ГЦБ НБКР перечислить сумму номинальной стоимости указанных ГЦБ со счета Центрального казначейства при Министерстве
финансов Кыргызской Республики на счет Залогодержателя.
3.5. При неисполнении обеспеченного залогом обязательства согласно Кредитному договору и Генеральному соглашению, Залогодержатель
вправе осуществить перевод ГЦБ, заложенных в соответствии с настоящим
Договором, с резервного (залогового) субсчета Депо-счета Залогодателя в
Головном депозитарии ГЦБ НБКР на счет Залогодержателя.
3.6. Стороны согласились, что сборы за регистрацию настоящего
Договора 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
причиненные убытки в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики.
4.2.
Возмещение убытков и выплата пени не освобождает виновную сторону от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, Кредитным договором и Генеральным соглашением.
5. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ
НА ПРЕДМЕТЫ ЗАЛОГА
5.1. В случае возникновения необходимости обращения взыскания на
ГЦБ, в соответствии с положениями настоящего Договора, Стороны приш123
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ли к соглашению о том, что обращение взыскания на ГЦБ будет осуществляться безотлагательно, во внесудебном порядке, в соответствии с условиями настоящего Договора, Генерального соглашения 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 Залогодателем
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/расходов, причиненных
неисполнением или ненадлежащим исполнением Залогодателем своих
обязательств по Кредитному договору, Генеральному 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
осуществляются за счет Залогодателя. Регистрация настоящего Договора
осуществляется Залогодателем.
6.4. Настоящий Договор подлежит регистрации в Головном депозитарии ГЦБ в НБКР.
5.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента регистрации в соответствующих 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:				
НБКР:
Национальный банк Кыргызской
Республики
г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101.

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:

Должность__________________

Банк:
ОАО/ЗАО «Коммерческий банк»
г. Бишкек, ул.____________.
Корсчет в НБКР №1010126_______
БИК НБКР №_____
ИНН №_____________
ОКПО №___________
Код ГНИ: _____
Должность_________________

(подпись)______________М.П.

(подпись)__________________М.П.
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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 «__»_________20__г.
г. Бишкек

№ ______________

«__»_________20__г.

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 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, наступает в сроки, указанные в
Кредитном договоре о выдаче кредита № ______________ от «__» ____
года (далее – Кредитный договор), заключенном в рамках Генерального
соглашения о кредитном аукционе № ___________ от ___ года (далее –
Генерального соглашение).
1.2. В обеспечение выполнения обязательств Залогодателя по
Кредитному договору, Залогодатель передает Залогодержателю право требования денежных средств по Договору банковского вклада (Соглашению
об открытии и обслуживании депозитного счета Банка в иностранной 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 после окончания срока Кредитного договора.
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1.4. Согласованная Сторонами общая стоимость Предмета залога на
момент подписания настоящего Договора составляет ____________ (сумма прописью) долларов США / Евро.
1.5. На Предмет залога, указанный в пункте 1.2. настоящего Договора,
Залогодатель не имеет права распоряжения, включая его предоставление
в последующий залог, снятие/перечисление средств со счета, без согласия Залогодержателя.
1.6. Залогодатель гарантирует, что Предмет залога ранее нигде не заложен 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 предоставления 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
Договора, а если его требование не будет удовлетворено – обратить взыскание на Предмет залога в следующих случаях:
1) в случае нарушений Залогодателем условий, требований и положений Кредитного договора;
2) в случае если Залогодатель не оплатил задолженности или нарушил срок оплаты задолженности по Кредитному договору, включая
задолженность по основной сумме Кредита, начисленным процентам по нему, неустойки (штрафов и пени) и другие выплаты;
3) при нарушении со стороны Залогодателя требований или положений настоящего Договора;
4) при нарушении Залогодателем Положения «О порядке проведения
Национальным банком Кыргызской Республики кредитных аукционов для целей рефинансирования и поддержания ликвидности» 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
залога, недостаточно для полного удовлетворения требований
Залогодержателя, получить недостающую сумму из другого имущества
Залогодателя, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
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2.1.4. В случае если Залогодатель или третья сторона препятствуют
передаче Предмета залога Залогодержателю, предпринять законные действия, необходимые для получения имущества от Залогодателя или третьей стороны.
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 состояние
Предмета залога.
2.2. Права и обязанности Залогодателя:
2.2.1. Не передавать, не закладывать, а также не распоряжаться денежными 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 Залогодержателя.
2.2.3. Сообщать Залогодержателю об изменениях, произошедших с
Предметом залога, о возможных нарушениях третьими лицами или притязаниях 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, касающейся Предмета залога, представить любую другую необходимую
Залогодержателю 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
Договором;
2.2.7. Обращение взыскания на Предмет залога производится во внесудебном порядке в соответствии с условиями настоящего Договора.
Залогодатель гарантирует и дает свое полное согласие на внесудебный
порядок обращения взыскания на Предмет залога и внесудебную реализацию Предмета залога независимо от его характеристик и состава в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя
обязательств по Кредитному договору о предоставлении кредита и по настоящему Договору.
2.2.8. Залогодатель вправе в любое время до момента реализации
Предмета 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 коэффициента покрытия (залогового коэффициента).
Залогодержатель на периодической основе будет производить переоценку по официальному курсу НБКР доллара США / Евро текущего остатка денежных средств, размещенных на счете Залогодателя
№______________, открытом в НБКР на предмет соответствия положениям, предусмотренным абзацем первым настоящего пункта, и направлять
Залогодателю соответствующие требования-уведомления о необходимости предоставления дополнительного залогового обеспечения либо погашения соответствующей 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
требования-уведомления Залогодержателя обязуется довести сумму денежных средств, размещенных на счете Залогодателя №_____________,
открытом в НБКР, в долларах США / Евро, до требуемой суммы, указанной
в требовании-уведомлении Залогодержателя, либо погасить соответствующую часть кредита, полученного Залогодателем от Залогодержателя согласно Кредитному договору о представлении кредита, так, чтобы сумма
залога, эквивалентная в сомах по официальному курсу НБКР доллара
США / Евро на дату переоценки покрывала текущий остаток задолженности Залогодателя перед Залогодержателем по Кредитному договору о
представлении кредита с учетом соответствующего залогового коэффициента.
При этом в случае повышения официального курса доллара США /
Евро, установленного НБКР, какая-либо часть суммы залога высвобождению и возврату Залогодателю не подлежит.
3.2. Залогодатель обязуется в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания настоящего Договора предоставить в НБКР подписан129
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ный настоящий Договор и уведомить о том, что денежные средства, находящиеся на счете Залогодателя №______________, открытом в НБКР
по Договору банковского вклада, право требования по которому является
Предметом залога, не будут выплачены (сняты/перечислены) со счета
Залогодателя в НБКР без письменного согласия Залогодержателя.
3.3. Залогодатель вправе с письменного согласия Залогодержателя
производить полное или частичное снятие денежных средств размещенных 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 условий, предусмотренных
пунктом 3.1. настоящего Договора.
4. Порядок обращения взыскания на Предмет залога
4.1. В случае наступления момента неисполнения обеспеченного залогом 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, денежные средства и
перевести их на счет Залогодержателя.
4.2. 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.
4.3. 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 являющемуся
Предметом залога.
4.4. В части уступки прав требования по Договору банковского
вклада, являющихся Предметом залога, настоящий Договор заключен
с отлагательным условием в соответствии со статьей 173 и главой 18
Гражданского кодекса Кыргызской Республики. Права требования по указанному Договору банковского вклада переходят к Залогодержателю на
следующий день после начала обращения взыскания на Предмет залога,
указанный в пункте 1.2. настоящего Договора.
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5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, Стороны возмещают друг другу все
причиненные убытки в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики.
5.2. В случае неисполнения Залогодателем обязательств, предусмотренных пунктом 3.1. настоящего Договора, Залогодатель уплачивает
Залогодержателю пеню в размере 0,05 процентов от общей стоимости
Предмета залога согласно пункту 1.4. 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. Прочие условия
6.1. Уступка прав Залогодержателя по настоящему Договору производится в соответствии с законодательством Кыргызской Республики без согласия Залогодателя.
6.2. Залогодатель не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, без согласия Залогодержателя.
6.3. Споры в связи с настоящим Договором подлежат разрешению в
предусмотренном 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
осуществляются за счет Залогодателя.
6.6. Настоящий Договор подлежит регистрации в Залоговой регистрационной конторе Кыргызской Республики.
6.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента регистрации в соответствующих уполномоченных органах в соответствии с пунктом 6.6. настоящего Договора.
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 Залогодателя,
1 (один) экземпляр – для представления в соответствующие уполномоченные органы для регистрации, 1 (один) экземпляр – для хранения в
Национальном банке Кыргызской Республики.
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7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:		
НБКР:
Национальный банк Кыргызской
Республики
г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101.

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:

Должность__________________

Банк:
ОАО/ЗАО «Коммерческий банк»
г. Бишкек, ул.____________.
Корсчет в НБКР №1010126_______
БИК НБКР №_____
ИНН №_____________
ОКПО №___________
Код ГНИ: _____
Должность_________________

(подпись)______________М.П

(подпись)__________________М.П.
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Приложение 5
к Генеральному соглашению
о кредитном аукционе
Договор о залоге
к Кредитному договору № ___________ от «__»_________20__г.
г. Бишкек

№ ________________

«__»_________20__г.

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 залога прав требований 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, наступает в сроки, указанные в
Кредитном договоре о выдаче кредита № _________ от «__» ____ года
(далее – Кредитный договор), заключенном в рамках Генерального соглашения № _____________ от «__» ____ года о кредитном аукционе (далее
– Генерального соглашение).
1.2. В обеспечение выполнения обязательств Залогодателя по
Кредитному договору, Залогодатель передает Залогодержателю права
требования (далее – «Предметы залога») по кредитным договорам, заключенным 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 ________ (сумма
прописью) сом.
1.4. На Предметы залога, указанные в пункте 1.2. настоящего
Договора, Залогодатель не имеет права распоряжения, включая их предоставление в последующий залог, без согласия Залогодержателя.
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2. Условия Договора
2.1. Залогодатель подтверждает Залогодержателю, что на момент заключения
настоящего договора Предметы залога отвечают следующим требованиям:
1) кредитные договора заключены с соблюдением законодательства Кыргызской Республики, и правом, применимым к указанным
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 соответствии с указанными Кредитными договорами, не содержат ограничений по переходу прав требований кредитора/залогодержателя
к третьему лицу;
4) имущественные права (права требования) принадлежат
Залогодателю исходя из Кредитных договоров и не обременены другими обязательствами Залогодателя, в отношении них
отсутствуют споры и предъявленные в установленном порядке
требования, и в отношении них не требуется согласие или разрешение третьего лица для отчуждения;
5) кредиты, права требования по которым являются Предметами залога по настоящему Договору, отнесены к категории неклассифицированных активов (за исключением активов под наблюдением)
в соответствии с Положением о классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков, утвержденным Постановлением Правления НБКР,
а также не реструктуризированы.
6) кредиты, права требования по которым являются Предметами залога по настоящему Договору, соответствуют характеристикам, предусмотренным в Рекомендациях по формированию портфеля кредитов, соответствующих определенным характеристикам, утвержденными постановлением Комитета по надзору Национального банка
№12/2 от 16.06.2011 г.
2.2. Залогодатель подтверждает Залогодержателю, что на момент заключения настоящего Договора, организация/физическое лицо, выступающие 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 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 аффилированным лицом Залогодателя;
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2) является резидентом Кыргызской Республики.
2.3. Предметы залога остаются в собственности Залогодателя без права распоряжения до выполнения Банком всех обязательств по Кредитному
договору.
2.4. Рыночная стоимость прав требований по Кредитным договорам,
выраженных в иностранной валюте, определяется по официальному курсу Национального банка Кыргызской Республики на дату проведения 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
состояние 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
случае их утраты либо снижения их стоимости.
3.1.4. Требовать от Залогодателя досрочного исполнения обеспеченных
настоящими Предметами залога обязательств, если Предметы залога утрачены, а также в случае если Стороны не пришли к согласию о восстановлении или замене Предметов залога либо дополнительном 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 Предметы
залога в следующих случаях:
1) в случае нарушений Залогодателем условий, требований и положений Кредитного договора;
2) в случае если Залогодатель не оплатил задолженности или нарушил срок оплаты задолженности по Кредитному договору, включая
задолженность по основной сумме Кредита, начисленных процентов по нему, неустойки (штрафов и пени) и других выплат;
3) при нарушении со стороны Залогодателя требований или положений настоящего Договора;
4) при нарушении Залогодателем правил сохранности, замены или
восстановления Предметов залога;
5) в случае утраты Предметов залога, включая по обстоятельствам,
за которые Залогодатель не отвечает, а также снижения стоимости
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Предметов залога, если Залогодатель не заменил или не восстановил Предметы залога, либо не предоставил дополнительное обеспечение в соответствии с требованиями настоящего Договора;
6) нарушения Залогодателем правил о последующем залоге, обязанностей по сохранности Предметов залога, обязанностей по предупреждению Залогодержателя о правах третьих лиц на Предметы
залога;
7) при нарушении Залогодателем Положения «О порядке проведения
Национальным банком Кыргызской Республики кредитных аукционов для целей рефинансирования и поддержания ликвидности» 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 Залогодержателя,
получить недостающую сумму из другого имущества Залогодателя, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
3.1.7. В случае если Залогодатель или третья сторона препятствуют
передаче 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 запрашивать сведения, необходимые ему для реализации контрольных
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 действительности и законности Предметов залога.
3.2.3. Не совершать действий, влекущих уменьшение, видоизменение,
прекращение, утрату Предметов залога, без согласия Залогодержателя.
3.2.4. Сообщать Залогодержателю об изменениях, произошедших с
Предметами залога, о возможных нарушениях третьими лицами или притязаниях третьих лиц на эти права (Предметы залога) в трехдневный срок
с момента, когда Залогодателю станет известно об этом.
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3.2.5. По запросам Залогодержателя, в трехдневный срок, предоставить ему возможность ознакомиться с любой документацией, касающейся Предметов залога, представить любую другую необходимую
Залогодержателю 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 несоответствие
Предметов залога требованиям настоящего Договора, предоставить с согласия Залогодержателя, другое обеспечение, по своей стоимости эквивалентное стоимости Предметов залога, в сроки, предусмотренные в пункте
4.2. настоящего Договора.
3.2.7. Обеспечить доступ представителей Залогодержателя к месту нахождения прав требования (Предметов залога), а также месту нахождения
залогового обеспечения Кредитных договоров, с целью осуществления
мониторинга их наличия, состояния и условий их содержания.
3.2.8. Извещать Залогодержателя об изменении своего место нахождения, 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, обременять его какими-либо обязательствами либо иным образом распоряжаться 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, осуществлять действия,
предусмотренные подпунктом 3.2.6. настоящего Договора.
3.2.11. Информировать Залогодержателя до 5 (пятого) числа каждого месяца о выполнении заемщиками Залогодателя условий Кредитных
договоров, являющихся Предметами залога по настоящему Договору, и
состоянии обеспечения по ним и предоставлять по ним отчет согласно
Приложению 2.
3.2.12. Не вносить изменений и дополнений в Кредитные договора,
являющиеся 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 Залогодержателю
оригиналы Кредитных договоров по Предметам залога и оригиналы договоров залога по указанным Кредитным договорам со всеми необходимыми и прилагаемыми к ним документами.
3.2.14. Соблюдать установленные Залогодержателем требования по
залоговому обеспечению и в случае отклонения от них предоставить дополнительный залог в срок, указанный в пункте 4.2. настоящего Договора;
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3.2.15. Несет другие обязательства, предусмотренные настоящим
Договором.
3.3. Обращение взыскания на Предметы залога производится во внесудебном порядке в соответствии с условиями настоящего Договора.
Залогодатель гарантирует и дает свое полное согласие на внесудебный порядок обращения взыскания на Предметы залога и внесудебную реализацию
Предметов залога независимо от его характеристик и состава в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств по
Кредитному договору о предоставлении кредита и по настоящему Договору.
3.4. Залогодатель вправе в любое время до момента реализации
Залогодержателем 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. настоящего Договора, в связи с:
- окончанием сроков исполнения своих обязательств заемщиками
Залогодателя по Кредитным договорам, права требования по которым являются Предметами залога по настоящему Договору;
- исполнением заемщиками Залогодателя своих обязательств по
Кредитным договорам согласно графикам погашения задолженности, в том числе досрочное погашение;
- несоответствием Предметов залога требованиям настоящего
Договора;
- 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 залоговых
коэффициентов) прав требований по Кредитным договорам и других видов залога (в случае наличия таковых), являющихся Предметами залога согласно договорам о залоге, относящимся к Кредитному договору о
предоставлении кредита.
В случае если по результатам проведенной переоценки будет выявлено, что общая стоимость (с учетом применяемых Залогодержателем соответствующих залоговых коэффициентов) прав требований по Кредитным
договорам, являющимся Предметами залога, составляет менее 80
(восьмидесяти) процентов от суммы текущего остатка задолженности
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Залогодателя перед Залогодержателем по полученному кредиту, согласно
Соглашению о предоставлении кредита, то Залогодержатель направляет
Залогодателю соответствующее требование-уведомление о необходимости предоставления дополнительного залогового обеспечения.
Залогодатель в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня поступления к нему соответствующего требования-уведомления Залогодержателя
о необходимости предоставления дополнительного залогового обеспечения обязуется предоставить Залогодержателю дополнительное залоговое обеспечение в виде прав требований по кредитам до суммы, не
ниже требуемой, указанной в соответствующем требовании-уведомлении
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 дополнительного 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 коэффициентов) 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 обязательств по настоящему Договору, Стороны возмещают друг другу все
причиненные убытки в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики.
5.2. В случае неисполнения Залогодателем обязательств, предусмотренных пунктом 4.2. настоящего Договора, Залогодатель уплачивает
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.
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6. Порядок обращения взыскания на Предметы залога
6.1. В случае возникновения необходимости обращения взыскания на
Предметы залога, в соответствии с положениями настоящего Договора 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
пришли к Соглашению, что Залогодатель осуществил уступку своих прав
требований по Кредитным Договорам, указанным в пункте 1.2. настоящего
Договора и Приложении 1 к настоящему Договору Залогодержателю.
6.3. При обращении взыскания на Предметы залога в соответствии
с условиям настоящего Договора, Залогодержатель также приобретает
право обращения взыскания на Предметы залога (получение денежных
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 удовлетворить за их счет
свои денежные требования по Кредитному договору о предоставлении
кредита в полном объеме. При этом считается, что Залогодатель осуществил уступку прав залогодержателя по договорам залога, заключенным
в обеспечение Кредитных договоров, указанных в пункте 1.2. настоящего
Договора и Приложении 1 к настоящему Договору.
6.4. В части уступки прав требований по Кредитным договорам, являющимся Предметами залога, а также прав залогодержателя по договорам
залога, которыми обеспечены указанные Кредитные договора, настоящий
Договор заключен с отлагательным условием в соответствии 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 Кредитным 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 Договору.
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 Договору, и
обязуется перед Залогодержателем отвечать за исполнение своими заемщиками обязательств по указанным Кредитным договорам полностью
солидарно со своими заемщиками по указанным Кредитным договорам.
Выступая в качестве поручителя (гаранта) своих заемщиков по
Кредитным договорам, указанным в пункте 1.2. настоящего Договора
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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 взысканию долга и других убытков Залогодержателя, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства заемщиками 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
Залогодержателю, Залогодатель с согласия Залогодержателя обязуется
выступать агентом Залогодержателя и обязуется в этом случае принимать
денежные средства, подлежащие выплате по Кредитным договорам, 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 настоящему Договору, Залогодержателю имеющаяся в наличии задолженность Залогодателя по Соглашению о предоставлении кредита считается
погашенной в части перечисленных денежных средств. В случае отсутствия у заемщиков Залогодателя денежных средств 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 одностороннем порядке путем направления Залогодателю письменного уведомления, если любым государственным/судебным органом Кыргызской
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 побуждающие Залогодержателя
141

Нормативные акты Национального банка Кыргызской Республики № 10, 2013

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 производится в соответствии с законодательством Кыргызской Республики без согласия Залогодателя.
7.3. Залогодатель не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, без согласия Залогодержателя.
7.4. Споры в связи с настоящим Договором подлежат разрешению в
предусмотренном 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 осуществляются за счет Залогодателя.
7.7. В случае реорганизации или ликвидации Сторон, все права и обязанности сторон по настоящему Договору переходят на правопреемников Сторон.
7.8. Настоящий Договор подлежит регистрации в Залоговой регистрационной конторе Кыргызской Республики.
7.9. Настоящий Договор вступает в силу с момента регистрации в соответствующих уполномоченных органах в соответствии с пунктом 7.8. настоящего Договора.
7.10. Настоящий Договор действует до полного исполнения
Залогодателем своих обязательств по Кредитному договору о предоставлении кредита.
7.11. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 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.
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.
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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.
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ФИО руководителя
банка

*

4

5

Дата

6

№

*

7

печать

подпись

*

8

Дата
погашения

9

Валюта
кредита

KGS

KGS

Всего в
сомах

3

№

Дата
выдачи

2

1

Дата

Залоговое соглашение

KGS

2

N

Кредитное
соглашение

месяц

1

Заемщикклиент
Банка

в сомах

банк

дата

Форма 3. Отчет по мониторингу залогового обеспечения - права
требования по кредиту/кредитному портфелю (на дату)

Ежемесячно до 5 числа следующего
месяца

10

Сумма
остатка непогашенного
кредита на
начало отчетного месяца
в сомовом
эквиваленте
11

Погашение
основной суммы кредита за
отчетный месяц в сомовом
эквиваленте
12

Сумма остатка
непогашенного
кредита на
конец отчетного
месяца в сомовом эквиваленте

13

вид

14

оценочная стоимость
(сом)

Залоговое обеспечение

*

15

Присвоенная
кредиту категория
классификации за
отчетный месяц

к Договору залога прав требований по кредитным
договорам №___________от _201_г.
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Постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики № 45\14 от 27 ноября 2013г.
О внесении изменения в постановление Правления Национального
банка Кыргызской Республики от 28 марта 2013 года №10/15 «Об
утверждении «Правил определения официальных курсов иностранных валют по отношению к кыргызскому сому»
В соответствии со статьями 7, 17 и 43 Закона Кыргызской Республики «О
Национальном банке Кыргызской Республики», Правление Национального
банка Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести изменение в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики от 28 марта 2013 года №10/15 «Об утверждении «Правил определения официальных курсов иностранных валют по
отношению к кыргызскому сому» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 15 января 2014 года.
3. Юридическому Управлению:
-

опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
Национального банка Кыргызской Республики;

-

после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для
внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов
Кыргызской Республики.

4. Управлению денежно-кредитных операций довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков, Министерства финансов Кыргызской Республики, Министерства экономики Кыргызской
Республики, Государственной таможенной службы при Правительстве
Кыргызской Республики, Государственной налоговой службы при
Правительстве Кыргызской Республики, Национального статистического комитета Кыргызской Республики, соответствующих структурных подразделений Национального банка Кыргызской Республики,
областных управлений и Представительства Национального банка
Кыргызской Республики в Баткенской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики
Абдыбалы тегин С.
Председатель					
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Утверждено
постановлением Правления НБКР
№ 45\14 от «27 » ноября 2013 г.
Изменение в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики
от 28 марта 2013 года №10/15
«Об утверждении «Правил определения официальных курсов
иностранных валют по отношению к кыргызскому сому»
1) Внести в Приложение 2 к Правилам определения официальных курсов иностранных валют по отношению к кыргызскому сому, утвержденного постановлением Правления Национального банка Кыргызской
Республики от 28 марта 2013 года №10/15 следующее изменение:
Пункт 19 «Латвийский лат» - исключить.

146

Нормативные акты Национального банка Кыргызской Республики № 10, 2013

Постановление Правления Национальног банка
Кыргызской Республики № 45\15 от 27 ноября 2013 года
О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные
правовые акты Национального банка Кыргызской Республики
Руководствуясь статьями 7 и 43 Закона Кыргызской Республики «О
Национальном банке Кыргызской Республики», Правление Национального
банка Кыргызской Республики постановляет:
1.

2.
3.

4.

5.

Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в следующие нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики:
Положение «О минимальных требованиях к политике ценообразования банковских услуг и услуг, оказываемых микрофинансовыми организациями», утвержденное постановлением Правления
Национального банка Кыргызской Республики №19/2 от 14.06.2013г.;
Временные правила регулирования деятельности микрофинансовых компаний на территории Кыргызской Республики, утвержденные постановлением Правления Национального банка
Кыргызской Республики №4/2 от 19 февраля 2003г., зарегистрированным в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 25
марта 2003 г., регистрационный номер 29-03.
Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати
дней со дня официального опубликования.
Юридическому управлению:
опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
Национального банка Кыргызской Республики;
после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для
внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
Управлению методологии надзора и лицензирования довести
настоящее постановление до сведения коммерческих банков,
Государственного банка развития Кыргызской Республики, микрофинансовых организаций, ОАО «Финансовая компания кредитных союзов» и кредитных союзов.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской
Республики Чокоева З.Л.

Председатель					
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Приложение к постановлению
Правления Национального банка
Кыргызской Республики
№ 45\15 от «27» ноября 2013 г.
Изменения и дополнения в некоторые нормативные правовые акты
Национального банка Кыргызской Республики
1. Внести в Положение «О минимальных требованиях к политике
ценообразования банковских услуг и услуг, оказываемых микрофинансовыми организациями», утвержденное постановлением Правления
Национального банка Кыргызской Республики №19/2 от 14.06.2013 г., следующие дополнения:
1) пункт 4 Положения дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Информация о предоставляемых ФКУ финансовых продуктах, оказываемых услугах, процентных ставках и тарифах, размещаемая в средствах массовой информации, на официальных веб-сайтах и других носителях (рекламные буклеты, придорожные билборды, стенды и другое), а
также предоставляемая при консультировании клиентов, должна быть достоверной и полной.»;
2) пункт 10 Положения дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае внесения изменений в декларируемые процентные ставки
по депозитам и кредитам ФКУ в течение семи рабочих дней обязано уведомить Управление внешнего надзора Национального банка Кыргызской
Республики о соответствующих изменениях с представлением подробного
обоснования причин данных изменений, а также представить внутренние
документы (копию протокола и копию решения (выписки) уполномоченного органа ФКУ, которым они были утверждены).».
2. Внести во Временные правила регулирования деятельности микрофинансовых компаний на территории Кыргызской Республики, утвержденные постановлением Правления Национального банка Кыргызской
Республики №4/2 от 19 февраля 2003г., зарегистрированным в
Министерстве юстиции Кыргызской Республики 25 марта 2003 г., регистрационный номер 29-03, следующие дополнения:
1) пункт 2.1. в конце дополнить абзацем следующего содержания:
«Микрофинансовые компании должны иметь утвержденную Советом
директоров внутреннюю кредитную политику, обязательно определяющую
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основной регион деятельности, максимальный размер микрокредита, выдаваемый одному и тому же лицу, но не более трех процентов от минимального размера уставного капитала, установленного Национальным
банком для вновь создаваемой МФК (не привлекающая срочных вкладов
от физических и юридических лиц), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.1.-1 настоящих Временных правил, а также категории
заемщиков, имеющих право на получение микрокредита в соответствии
с целями микрофинансовых организаций, установленными в Законе «О
микрофинансовых организациях в Кыргызской Республике.».
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Постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики № 45\16 от 27 ноября 2013 года
О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные
правовые акты Национального банка Кыргызской Республики
Руководствуясь статьями 7 и 43 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики», Правление Национального
банка Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в следующие нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики:
-

Положение «О минимальных требованиях по управлению кредитным риском в банках и в других финансово-кредитных учреждениях, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики», утвержденное постановлением Правления Национального
банка Кыргызской Республики № 52/4 от 30.06.2010 года;

-

Временный порядок применения специальной классификации
кредитов, отвечающих определенным критериям, утвержденный
постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики №5/6 от 2.03.2006 года, зарегистрированным в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 7 апреля 2006 года, регистрационный номер 35-06;

-

Положение «О минимальных требованиях по управлению кредитным риском в микрофинансовых организациях, непривлекающих
вклады (депозиты)», утвержденное постановлением Правления
Национального банка Кыргызской Республики № 35/14 от 25 сентября 2013 г.;

-

Временное положение об общих принципах классификации активов и формировании резервов на покрытие потенциальных потерь
и убытков микрофинансовыми организациями в Кыргызской Республике, не имеющими права на осуществление приема вкладов от
физических и юридических лиц, утвержденное постановлением
Правления Национального банка Кыргызской Республики №13/3 от
22 октября 2003 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати
дней со дня официального опубликования.
3. Юридическому управлению:
-

опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
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Национального банка Кыргызской Республики;
-

после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для
внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов
Кыргызской Республики.

4. Управлению методологии надзора и лицензирования довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков, Государственого Банка Развития, микрофинансовых организаций.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики Чокоева З.Л.
Председатель 					
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Приложение к постановлению
Правления Национального банка
Кыргызской Республики
№ 45\16 от «27» ноября 2013 г.
Изменения и дополнения в некоторые нормативные правовые акты
Национального банка Национального банка Кыргызской Республики
1.
Внести в Положение «О минимальных требованиях по управлению кредитным риском в коммерческих банках и в других финансово-кредитных учреждениях, лицензируемых Национальным банком Кыргызской
Республики», утвержденное постановлением Правления Национального
банка Кыргызской Республики № 52/4 от 30 июня 2010 г., следующие
дополнения:
1) в пункте 30 шестой абзац дополнить предложением следующего
содержания:
«При рассмотрении заявки на получение кредита участников ГСО, кредитный специалист должен обращать внимание на то, чтобы члены одной
семьи, совместно проживающие и/или ведущие совместный бизнес не
были участниками одного ГСО.»;
2) пункт 30 дополнить абзацами следующего содержания:
«Необходимо учитывать, чтобы количество участников ГСО, не являющихся членами одной семьи, но имеющих совместный бизнес, не превышало 20 процентов от общего количества участников данного ГСО. И
доля участников ГСО, не являющихся членами одной семьи, но имеющих
совместный бизнес, не превышала 20 процентов от общей суммы выданного кредита ГСО.
В целях настоящего Положения, под совместным бизнесом понимается
экономическая деятельность, в которой задействованы несколько предпринимателей (партнеры, совладельцы и т.д.). При этом их деятельность
направлена на получение прибыли от совместного производства и/или продажи товаров, оказания услуг, в которой, для этой цели используется имущество, нематериальные активы, труд данных предпринимателей. Участники совместного бизнеса делят между собой пропорционально прибыль от
ведения бизнеса и несут риск потери всего или части имущества.»;
3) пункт 41 между абзацами 6 и 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«- право клиента на досрочное погашение кредита, при условии уведомления об этом банка не менее чем за тридцать дней до дня такого
возврата.»;
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4)

пункт 41 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае досрочного погашения кредита одним из участников ГСО в
своей части, он продолжает нести солидарную ответственность по договору поручительства до полного погашения кредита, полученного в составе
данного ГСО. При условии согласия участников ГСО и банка, а также соблюдения условий по минимальному количеству состава ГСО, участник,
погасивший кредит в своей части, может быть освобожден от солидарной
ответственности.»
2.
Внести в Положение «О минимальных требованиях по управлению кредитным риском в микрофинансовых организациях, непривлекающих вклады (депозиты)», утвержденное постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики №35/14 от 25.09.2013 г., следующие дополнения:
1)

пункт 18 дополнить абзацами 3,4,5 следующего содержания:

«3) участники одного ГСО не являются членами одной семьи, совместно проживающими и/или ведущими совместный бизнес;
4) количество участников ГСО, не являющихся членами одной семьи,
но имеющих совместный бизнес, не должно превышать 20 процентов от
общего количества участников данного ГСО;
5) доля участников ГСО, не являющихся членами одной семьи, но имеющих совместный бизнес, не должна превышать 20 процентов от общей
суммы выданного кредита ГСО.
В целях настоящего Положения, под совместным бизнесом понимается экономическая деятельность, в которой задействованы несколько
предпринимателей (партнеры, совладельцы и т.д.). При этом их деятельность направлена на получение прибыли от совместного производства и/
или продажи товаров, оказания услуг, в которой, для этой цели используется имущество, нематериальные активы, труд данных предпринимателей. Участники совместного бизнеса делят между собой пропорционально
прибыль от ведения бизнеса и несут солидарно риск потери всего или части имущества.»;
2)

первый абзац пункта 29 изложить в следующей редакции:

«Кредитный договор, заключаемый между МФО и клиентом, со всеми приложениями к нему и другие договора/соглашения составляются на
государственном или официальном языке (с предоставлением права выбора языка клиенту). Количество подлинных экземпляров договоров по
кредиту должно быть не менее числа сторон заключивших договор. При
групповом кредитовании, когда одной из сторон выступает ГСО, количество подлинных экземпляров кредитного договора для ГСО должно быть
не менее чем количество участников ГСО, подписавших договор. МФО
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должна обеспечить сохранность всех подлинных документов к кредитному
договору в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.»
3)

пункт 35 дополнить 5 абзацем следующего содержания:

«5) право каждого участника ГСО на досрочное погашение кредита в
своей части, без каких-либо штрафных санкций, при условии уведомления
об этом МФО не менее чем за тридцать дней до дня такого возврата.
В случае досрочного погашения кредита одним из участников ГСО в
своей части, он продолжает нести солидарную ответственность по договору поручительства до полного погашения кредита, полученного в составе
данного ГСО. При условии согласия участников ГСО и МФО, а также соблюдения условий по минимальному количеству состава ГСО, участник
ГСО, погасивший кредит в своей части, может быть освобожден от солидарной ответственности.»;
4)
в пункте 38 слова «другого кредита данного заемщика» заменить
на слова:
«другого кредитного продукта, выданного данному заемщику»;
5)
в пункте 41, после слов «поручительства (гарантии)» добавить
слова «солидарная ответственность участников ГСО»;
6)
в подпункте 7 пункта 1 Приложения 1 добавить слова следующего
содержания:
«А при групповом кредитовании участников ГСО – документ, подтверждающий согласие супруга/ги, полученный через факсимильную, электронную и иными видами связи, с последующим предоставлением оригинала
документа.».
3.
Внести во Временный порядок применения специальной классификации кредитов, отвечающих определенным критериям, утвержденный
Постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики №5/6 от 2 марта 2006 г., следующие дополнения:
1)

пункт 1.2. изложить в следующей редакции:

«Порядок определяет минимальные условия и требования, при соблюдении которых банки/ФКУ применяют специальную классификацию кредитов и осуществляют соответствующие отчисления в резервы на покрытие
потенциальных потерь и убытков (далее – РППУ).»;
2)
пункт 2-1 раздел 2 дополнить подпунктом 2-1.5. следующего содержания:
«2-1.5 Кредиты, выданные участникам ГСО, имеющим совместный
бизнес, должны быть классифицированы как «активы под наблюдением»,
в случае отсутствия просроченной задолженности по ним.
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В случае образования просроченной задолженности по основной сумме и/или процентам по кредитам, полученным в данном банке/ФКУ участниками ГСО, имеющим совместный бизнес, то по ним должна быть применена классификация в зависимости от количества дней просрочки в
соответствии с настоящим Порядком.
В случае образования просроченной задолженности по основной сумме и/или процентам по кредиту одного из участников ГСО более 30 дней,
то категория классификации, присвоенная кредиту данного участника ГСО
в соответствии с настоящим Порядком, должна применяться ко всем кредитам, выданным участникам данной ГСО.».
4.
Внести во Временное положение об общих принципах классификации активов и формировании резервов на покрытие потенциальных потерь и убытков микрофинансовыми организациями в Кыргызской
Республике, не имеющими права на осуществление приема вкладов от
физических и юридических лиц, утвержденное постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 22 октября 2003 года
№31/3 следующее изменение:
1)

Из пункта 3.6. исключить пятый абзац.
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