
- Таалайкан Мукашовна, 
кардар менен банк ортосун-
да талаш маселелер же пикир 
келишпестиктер келип чык-
са каякка кайрылышы керек?

- Коммерциялык банктардын 
жана банктык эмес финансы-
кредит мекемелеринин кыз-
маттары керектєєчїлєргє мый-
замдуулук, адилеттїїлїк, ачык-
айкындык, калыстык менен иш 
алып баруусу керек. Финансы-
лык кызмат боюнча толук тї-
шїндїрїп, жеткиликтїї маалы-
мат берип, сунушталып жаткан 
кызматтардын шарттары, наркы 
боюнча, ыктымал болгон тобо-
келдиктер туралуу толук маалы-
мат берїї мыйзамда каралган. 

Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарына ылайык, банк-
тар ишмердигин мыйзам чегинде 
єз алдынча уюштурат жана жї-
зєгє ашырат. 

Талаш маселелер келип чык-
кан учурда же банк менен жал-
пы чечимге келїї мїмкїн бол-
богон учурда, кардарлар алгач 
банкка кагаз жїзїндє кайры-
луусу зарыл, анткени жарандык-
укуктук келишимдерден улам ке-
лип чыккан талаш маселелер та-
раптардын сїйлєшїїлєрї аркы-
луу чечилет, ал эми тараптар ма-
кулдашууга келе албаса анда сот-
тук тартипте карала турганды-
гын билїї зарыл. 

Улуттук банктын кєзємєлдєєчї 
орган катары банк менен кардар-
дын ортосундагы, эгерде кардар-
дын укуктары тїздєн-тїз бузулба-
са, мыйзамдын чегинде тїзїлгєн 
жарандык келишимдик мамиле-
лерине кийлигишїїгє укугу жок. 

- Банктарда кайрылуулар-
ды карап чыгууну милдет-
тендирген, бекитилген тар-
тип барбы?

- Эгерде карыз алуучунун дат-
тануусу болсо, ар бир банкта ке-
ректєєчїлєрдїн кайрылуула-
рын кароо боюнча тиешелїї 
жол-жобо бар экендигин билїї 
зарыл. Карыз алуучу банктын 
жооптуу кызматкеринен єтї-
нїч кат берїї тартиби жєнїндє 
маалымат ала алат же болбосо 
банктын расмий сайтынан кєр-
сєтїлгєн маалыматты таба алат. 

Мындан тышкары, банктын ат-
каруу органынын жетекчиси же 
анын башка ыйгарым укуктуу 
мїчєлєрї, ошондой эле филиал-
дардын жетекчилери банктын 
расмий сайтында жана маалымат 
такталарында жайгаштырылган 
графикке ылайык кардарларды 
жеке кабыл алат. 

Кагаз жїзїндє кайрылуу банк-
тын жооптуу кызматкерине бе-
рилиши мїмкїн же почта жана 
байланыштын башка каналдары 
аркылуу жєнєтїлїп же болбо-
со “Даттануулар жана сунуштар 
китебинде” келтирилиши мїм-
кїн. 

Кайрылууда карыз алуучунун 
аты-жєнїнєн, дарегинен, теле-
фон номеринен тышкары, кай-
рылуунун маўызы кєрсєтїлїп, 
зарылчылыкка жараша карыз 
алуучунун далилдерин тастык-
тоочу документтер болушу за-
рыл. 

Банктар ак ниеттїїлїк, ачык-
айкындуулук, чындык, карыз 
алуучуга карата єнєктєштїк, 
алардын экономикалык кы-
зыкчылыктарын жана финан-
сылык мїмкїнчїлїктєрїн эске 
алуу сыяктуу жооптуу кредит-
тєє принциптеринин сакталы-
шы менен кредиттик ишти жї-
зєгє ашырууга милдеттїї экен-
дигин билїї зарыл. 

Банк тарабынан жогоруда кєр-
сєтїлгєн принциптер бузулган 
же банктан жооп алынбаган су-
роолор келип чыккан учурда ка-
рыз алуучу Улуттук банкка кай-
рыла алат. Финансылык кызмат 
кєрсєтїїлєрдїн керектєєчїлєрї 
їчїн кайрылууларды берїї тар-
тиби жана байланыш маалыма-
ты Улуттук банктын расмий сай-
тында жарыяланган. 

Єзгєчє кырдаал режими шарт-
тарында дагы Улуттук банк жа-
рандардын кайрылууларын ка-
роо иштерин улантып жатат. 
Ошентсе да, коомдук жайларга 
баруу зарылдыгы менен байла-
нышкан тобокелдиктерди азай-
туу їчїн финансылык кызмат 
кєрсєтїїлєрдї керектєєчїлєр 
Улуттук банкка же анын ай-
мактык бєлїмдєрїнє єз кайры-
лууларын электрондук почтага 

жєнєтїї менен электрондук тїр-
дє кайрыла алышат.

Электрондук почтага кайры-
луу жєнєткєн учурда, кайрылып 
жаткан адам милдеттїї тїрдє 
єзїнїн аты-жєнїн (толук), бай-
ланышуу їчїн телефон номерин 
(їй, мобилдик же жумуш), жаша-
ган жеринин дарегин кєрсєтїїгє 
жана кайрылуунун мазмунун ча-
гылдырууга тийиш. Мїмкїн бол-
со документтердин электрондук 
кєчїрмєлєрїн дагы тиркеп коюу-
га болот. 

- Кєп учурда негизи кєй-
гєйлєр кредит менен байла-
ныштуу болсо керек. Пробле-
малуу кредиттер боюнча жал-
пы маалымат берип кетсеўиз?

- Кредит алуу жєнїндє чечим 
кабыл алуудан мурда, ар бир за-
йымчы єз алдынча кредиттик 
келишимдин шарттарын дыкат-
тык менен окуп чыгып, кредит-
ти тєлєє шарттарын толук окуп 
чыгып, ийне-жибине чейин эсеп-
теп чыгышы керек. 

Кредиттик келишимге кол 
коюудан мурда, кредиттин шарт-
тары боюнча толук маалыматты 
алып, кредит алуунун зарылчы-
лыгы кандай, кредитти кошум-
ча пайыздары менен кайра кай-
тарууга мїмкїнчїлїктєрїўєр-
дї толук эсептеп чыгып, белги-
ленген шарттарда кредитти тє-
лєй албай калган кїндє кандай 
жоопкерчилик тартаарын тактап 
алышы єтє зарыл. 

Кредиттик келишимге эки та-
рап кол коюп, зайымчыга кредит 
берилгенден кийин, банк кредит-
ке жана кардарга туруктуу мони-
торингди жїзєгє ашырып турат. 

Кредит келишимине байла-
ныштуу суроолор эки жактын 
ортосундагы макулдашуусу ме-
нен чечилет, анын ичинде кре-
диттик келишимге єзгєртїї 
киргизїї, тєлємдєрдїн мєєнє-
тїн узартуу же карызды реструк-
туризациялоо боюнча суроолор 
боюнча да. Башкача айтканда, 
проблеманы чечїїнїн жолдо-
рун издєє, мїмкїнчїлїк болгон 
учурларда карыздардын тїзї-
мїн єзгєртїї программасы иш-
телип чыгат (кредитти кайтаруу 
жана пайыздарды тєлєє боюнча 

тєлємдєрдїн графигин иштеп 
чыгуу, кредиттєєнїн формасын 
єзгєртїї, ж.б.).

Ал эми кредит алгандан кийин 
кєйгєйлєр жаралса, эў башкы-
сы кредитти жабуу їчїн бардык 
кїч аракеттерди жумшап, баш-
кы сумманы жана туумдарды 
убагында тєлєбєсєўїз, кошум-
ча айып-пулдары эсептелип, ка-
рызыўыз кєбєйєєрїн унутпаўыз. 

Андыктан, кыйынчылыктар 
келип чыккан учурда, банктан 
качпай, жашырынбай, дайыма 
байланышта болуўуз. Банктын 
саясатына жараша, абалыўызга 
тїшїнїп, кандайдыр бир чечим-
ди банк сунуш кылса, сиз да тие-
шелїї чечим кабыл алууга даяр 
болушуўуз керек.

Эгерде маселе убагында че-
чилбей, ишиўиз сотко єтїп кет-
кен учурда да банк менен сїйлє-
шїїлєрдї жїргїзїї абзел. Алган 
милдеттенмелериўизди тєлєй 
албайм дебей, кандайдыр бир 
чечїї жолдорун сунуштаўыз, 
кат жїзїндє кайрылып, жїйє-
лїї жагдайларыўызды тїшїн-
дїргєн документтердин кєчїр-
мєлєрїн тиркеп, сизге ыўгайлуу, 
колуўуздан келген карызды тє-
лєє графигин сунуштаўыз. 

- Азыркы учурда коронави-
рус инфекциясынына байла-
ныштуу кандай чечимдер ка-
был алынды?

- Улуттук банк коронавирус 
инфекциясынын жайылып ке-
тишинин экономикага тийгиз-
ген терс кесепеттерин жеўилде-
тїї, ишкер субъектилерге жана 
калкка колдоо кєрсєтїї, ошон-
дой эле єлкєнїн банк жана фи-
нансы системасынын турук-
туулугун сактоо максатында, 
2020-жылдын 18-мартындагы 
чечиминде финансы-кредиттик 
уюмдарга карыз алуучулар їчїн 
кредиттик тєлємдєр боюнча кре-
диттин негизги суммасы сыяктуу 
эле, чегерилген пайыздарды да 
тєлєє мєєнєтїн кеминде 3 (їч) 
айга єз-єзїнчє же чогуу жылды-
рууну сунуштаган. 

Карыз алуучу COVID-19 виру-
сунун жайылып кетишине бай-
ланыштуу киргизилген чектєє-
лєрдєн улам кредит тєлєєдє кы-
йынчылыктарга дуушар болгон 
учурда, жеке адамдарга сыяктуу 
эле, юридикалык жактарга да бе-
рилген кайсы болбосун кредит-
тин тєлєє мєєнєтї жылдырылы-
шы мїмкїн. 

- Андай жеўилдик автомат-
тык тїрдє берилеби же арыз 
жазыш керекпи?

- Кредиттик тєлємдєрдїн тєлєє 
мєєнєтї карыз алуучунун кредит-
тик келишим тїзгєн банкка берген 
єтїнїч катынын/кайрылуусунун 
негизинде жылдырылат. 

Карыз алуучуларга кредит-
терди тєлєє мєєнєтїн жылды-
руунун ар кандай варианттары 
бар: мисалы негизги карызды тє-
лєєнї 3 ай же андан ашык мєє-
нєткє жылдыруу; же негизги ка-
рызды сыяктуу эле, пайыздарды 
тєлєєнї да 3 ай же андан ашык 
мєєнєткє жылдыруу. 

Карызды жылдыруу ар бир ка-
рыз алуучунун тєлєє мїмкїнчї-
лїгїн, ошондой эле анын ишин 
жана андан тапкан кирешесин 

калыбына келтирїї їчїн зарыл 
болгон убакытты эске алуу ме-
нен чечилиши керек. 

Финансы-кредит уюмдары ар 
бир кайрылууну жеке карап чы-
гышып, кредиттердин шартта-
рын єзгєртїї жєнїндє чечимдер-
ди карыз алуучунун финансы-
лык мїмкїнчїлїктєрїнє талдап-
иликтєєлєрдї жїргїзїїнїн неги-
зинде кабыл алат. 

Карыз алуучунун кредиттин 
ордун жабуу мїмкїнчїлїгїнє 
жана COVID-19 инфекциясы-
нын жайылышы боюнча чек-
тєєлєргє байланыштуу ар кан-
дай жагдайлар кєп болушу мїм-
кїн. Ошондуктан, банктар ар бир 
кардардын суроосун кардар ме-
нен тїздєн-тїз сїйлєшїї жолу 
менен чечет.

- Жеўилдик алуу їчїн кан-
дай иш-аракеттерди кылуу ке-
рек? 

- Биринчиден, байланыштын 
кайсы болбосун тїрї аркылуу 
кредит алган банкка кайрылып, 
тєлємдїн мєєнєтїн жылдыруу 
жєнїндє єтїнїчтї банкка бе-
рїїсї зарыл. 

Экинчиден, карыз алуучу кре-
диттин ордун жаап баштай тур-
ган мєєнєткє туура баа берїїсї 
зарыл, мїмкїнчїлїккє жараша 
ай сайын, чейрек сайын, ар бир 
жарым жыл сайын тєлєй алган 
сумманы эсептєєгє тийиш. 

Їчїнчїдєн, кредиттин ордун 
жабуу маселесин чечїї мїм-
кїндїгї жєнїндє консульта-
ция алуу їчїн банктын єкїлї-
нє кайрылып, кредиттин ордун 
жаап баштай турган мєєнєттєр, 
алар боюнча тєлємдєрдїн мїм-
кїн болгон суммалары жєнїндє 
маалыматты сунуштоого тийиш 
жана карыз алуучу сыяктуу эле, 
банк їчїн да оптималдуу/алгы-
лыктуу графикти банкыўыз ме-
нен макулдашуу керек. 

- Кредиттик тарых деген эм-
не?

- Кредиттик тарых – бул 
кредит тууралуу финансы-
кредиттик мекемелер єз ара би-
ри бири менен зайымчынын 
кредиттик келишимдер боюнча 
милдеттенмелерди кандай жаг-
дайларда аткаргандыгы тууралуу 
маалыматтардын жыйнагы. Кре-
диттик тарых качан, канча кре-
дит, кайсы финансы кредит меке-
месинен алынган, алынган мил-
деттенмелери мєєнєтїндє атка-
рылганбы же белгиленген мєє-
нєттєн єткєрїлїп аткарылган-
бы, келишимдин шарттары то-
лук аткарылдыбы – мына ушул 
маалыматтарды камтыйт.

Эгер бекитилген шарттар бу-
зулса, кредит алуучунун кре-
диттик тарыхына бул маалымат 
киргизилет. Начар кредиттик та-
рыхы бар зайымчыларга башка 
банктар да келечекте кредит бе-
рїїдєн баш тартышы мїмкїн. 

Коронавирус инфекциясынын 
жалпы жайылып кетїїсїнє жол 
бербєєгє байланыштуу жагдай-
дан улам кредитти тєлєє мєєнє-
тїн жылдыруу жєнїндє маалы-
маттар кредиттик бюролор тара-
бынан терс кредиттик маалымат-
ка киргизилбейт. 
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