«Грин Телеком Сервис» ЖЧКнын Башкармачылыгынын төрагасынын
30-июль 2021-ж.,
№106 буйругу менен бекитилди жана
30-июль 2021-ж. күчүнө кирди
«Грин Телеком Сервис» ЖЧКнун «О!Деньги» тутумун колдонуу жөнүндө
ЖАЛПЫГА АЧЫК ОФЕРТА
(кошулуу келишимин түзүү жѳнүндѳ сунуш)
Бул Жалпыга ачык оферта (мындан ары - «Оферта») мындан ары «Тутумдун Оператору» деп
атала турган «Грин Телеком Сервис» жоопкерчилиги чектелеген коомунун (КР Улуттук банкынын
лицензиялары: 2017-жылдын «03»-августундагы №2021030817 жана №3022030817, дареги: Кыргыз
Республикасы, Бишкек ш., Абдрахманов көчөсү, 170/2 үй, блок 2) мындан ары «Колдонуучу» деп
атала турган 18 (он сегиз) жашка толгон иш-аракетке жѳндѳмдүү жеке жактарга карата мобилдик
тиркеме аркылуу «О!Деньги» тѳлѳм тутумун (мындан ары – «Тутум») бул Офертада белгиленген
шарттарга ылайык колдонуу жөнүндө келишим түзүү боюнча жалпыга ачык сунушу болуп саналат.
18 (он сегиз) жашка толгон жана ишкердик ишин жүргүзгѳн, ошондой эле жеке ишкер сыпатына
ээ болгон иш-аракетке жарамдуу жеке жак менен ишкердик ишин жүргүзүүгѳ байланыштуу
тѳлѳмдѳрдү кабыл алуу боюнча Тутумду колдонууга келишим түзүү жѳнүндѳ Жалпыга ачык сунуш бул
Офертанын 1-тиркемесинде баяндалган.
«О!Деньги» тутумун колдонуу жөнүндө келишим (мындан ары текст боюнча «Келишим»)
Колдонуучу бул Офертада белгиленген жана анын Офертанын бардык шарттарын эч бир чектөөсүз
жана кошулуу шарттарынан баш тартуусуз толук жана милдеттүү кабыл алганын (акцепт) тушүндүргөн
кыймыл-аракеттерди аткарган учурдан тартып түзүлдү деп эсептелет жана келишимдин күчүнө ээ
болот.
Бул Офертаны кабыл алуу (акцепт) боюнча иш-аракеттерди аткаруу менен Колдонуучу ѳзүнүн
укукка жана иш-аракетке жѳндѳмдүүлүгүн, 18 жашка толгонун, жеке ишкердик макамын, ошондой эле
Тутумдун Оператору менен келишимдик мамилелерди түзүү боюнча мыйзамдуу укукка ээ болуп, эч
кандай чектѳѳ жок экенин тастыктайт. Эгерде Колдонуучу бул Офертанын шарттары менен толук же
жарым-жартылай макул болбосо, анда Колдонуучу Тутумду пайдалануудан баш тартууга милдеттүү.
Офертанын мѳѳнѳтү чексиз.
Колдонуучу Офертанын шарттарын кабыл алуу (акцепт) боюнча иш-аракеттерди аткарганга
чейин таанышып чыгуусу үчүн Келишимдин аракеттеги версиясы «Мой О!» мобилдик тиркемесинде
жана Тутумдун Операторунун http://www.dengi.kg интернет-сайтында жайгашкан. Колдонуучу бул
Оферта боюнча кошумча маалымат, О!Деньги тутумун колдонуу, Келишимди бузуу, Тутумдун
операторунун кызматтары үчүн Тарифтер жѳнүндѳ маалымат менен Тутумдун Операторунун
http://www.dengi.kg веб-сайтынан тааныша алат.
1. Жалпы жоболор
1.1.
Терминдер жана аныктамалар:
Абоненттик номер – Колдонуучуга Байланыш кызматтарын кѳрсѳтүү жѳнүндѳ келишим түзүп
жатканда мобилдик байланыш Оператору тарабынан бөлүнүп берилген номер, ал боюнча башка
абоненттик түзүлүштѳр туташтырылганда телефон тармагына кошулган абоненттин түзүлүшү
идентификацияланат.
Аутентификация – Колдонуучуга берилген идентификатордун ага таандыктыгын текшерүү же
аныктыгын ырастоо.
Авторлоштуруу – Колдонуучуга тутумда аткарган ролуна ылайык айрым иш-аракеттерди аткаруу
укугун берүү процесси.
Акча каражаттары – банктардын жана/же башка мекемелердин кассаларында, эсептешүүдө,
валюталык жана башка эсептерде (товарлар менен кызматтарды сатуучулардын ѳздүк эсептери
кошулуп) турган сом жана/же чет өлкөлүк валюталардагы каражаттар, ошондой эле бул Жалпыга ачык
Публичная оферта О!Деньги

Стр. 1 из 16

офертанын максаттары үчүн «акча каражаттары», «акча каражаттарын которуу» деп контекстке жана
тийиштүү кызматтарды көрсөтүү өзгөчөлүктөрүнө жараша «электрондук акчалар» жана «электрондук
акчаларга байланышкан» тийиштүү операциялар да түшүндүрүлүшү мүмкүн.
Идентификация – кардар жана кардардын бенефициардык ээси жѳнүндѳ идентификациялык
маалыматтарды белгилѳѳ процедурасы.
Идентификатор – субъектинин же мүмкүндүк алуу объектисинин уникалдуу белгиси.
Кирүү коду – «О!Деньги» тутумунда катталуу процессинде Колдонуучу тарабынан белгиленүүчү,
Колдонуучуну Аутентификациялоо үчүн дайындалган символдордун уникалдуу топтому.
ТИК/ККМК чаралары – террордук ишмердүүлүктү каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди
мыйзамдаштырууга (изин жашырууга) каршы күрѳшүү боюнча мыйзамдарды сактоо максатында
жүргүзүлгѳн иш-чаралар.
«Мой О!» мобилдик тиркемеси – Android жана iOS (бирок булар менен гана чектелбестен)
операциялык тутумдарынын базасында Тутумдун Колдонуучулары үчүн арналган, «О!Деньги»
тутумун интернет байланыштын жардамы менен электрондук акчалар, кошулган банктык карталар,
тѳлѳѳчүгѳ товарларды/кызматтарды сатуучуда ачылган ѳздүк эсебине мурда салынган акча
каражаттары, аванстар/алдын-ала тѳлѳмдѳр жана алардын бѳлүктѳрүн кайтаруу аркылуу, ошондой
эле Тѳлѳмдү ишке ашыруунун Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка
ыкмалары жана инструменттери аркылуу финансылык транзакцияларды ишке ашыруу максатында
колдонуу мүмкүнчүлүгүн берген, онлайн-идентификациядан ѳтүү жана Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарына каршы келбеген башка сервистерди колдонуу мүмкүнчүлүгүн берген программалык
камсыздоо. Колдонуучулар тарабынан пайдаланышы үчүн Программалык камсыздоонун вебверсиясы болушу мүмкүн.
Тутумдун Оператору – Тутумду координациялоо жана анын тийиштүү түрдѳ иштѳѳсүн камсыздоо
функцияларын аткарган «Грин Телеком Сервис» ЖЧК.
Тѳлѳм – Тутумдун Оператору тарабынан финансылык маалыматты кабыл алуу, иштеп чыгуу жана
чыгарып берүү (процессинг, клиринг) боюнча кызматтарды кѳрсѳтүүсү жана Кыргыз Республикасынын
тѳлѳм тутуму аркылуу андан ары накталай эмес эсептешүүлѳрдү ѳткѳрүүсү аркылуу Колдонуучу
тарабынан кызматтарды, иштерди, товарларды тѳлѳѳ боюнча милдеттерин аткаруу (аванстык тѳлѳм
аткаруу кошулуп) максатында Алуучунун же Сатуучунун пайдасына ишке ашырылган акча
каражаттарын ѳткѳрүү иш-аракети.
Алуучу – Колдонуучудан тѳлѳмдү алган физикалык жак.
Колдонуучу – ишкердик ишин жүргүзгѳн, Тутумдун Оператору менен ага кошулуу аркылуу келишим
түзгѳн, ошондой эле Идентификация процессинен ѳткѳн жана Мобилдик Тиркемеден жеткиликтүү
болгон
лимиттердин,
инструменттердин
жана
сервистердин
алкагында
финансылык
транзакцияларды (тѳлѳмдѳрдү) ишке ашыруу максатында Тутумду колдонуу укугуна ээ физикалык
жакты кошкондо, 18 (он сегиз) жашка толгон, укукка жана иш-аракетке жѳндѳмдүү физикалык жак.
Сатуучу – Колдонуучу анын пайдасына тѳлѳм жүргүзгѳн юридикалык жак же жеке ишкер.
Тѳлѳѳгѳ буйрутма – Колдонуучунун Төлөм жасоо үчүн Тутумдун Катышуучуларынын дарегине так
билдирилген жана тийиштүү түрдѳ жолжоболоштурулган тапшырмасы.
«О!Деньги» сайты, Тутумдун веб-сайты – «О!Деньги» Тутумунун Операторунун http://www.dengi.kg
дареги боюнча Интернет тармагында жайгашкан эркин таанышуу үчүн ачык, жалпыга жеткиликтүү
расмий веб-сайты.
«О!Деньги» Тѳлѳм тутуму, Тутум – бул келишимдин алкагында: Тутумдун Оператору,
Колдонуучулар, Алуучулар жана Сатуучулардын ортосундагы маалыматтык жана технологиялык ѳз
ара аракеттешүүнү камсыздаган «О!Деньги» тѳлѳм тутуму.
Тариф - Тутумдун Оператору Бул Келишим боюнча өз милдеттерин аткаруусуна байланышкан
Тутумдун Операторунун чыгымдарын компенсациялоо жана/же сыйлоо катарында кошумча алынган
акча каражаттарынын белгилүү бир суммасы.
Колдонуучунун түзүлүшү — «О!Деньги» тутумунун Колдонуучусу болуу мүмкүндүгүн берген,
«О!Деньги» тутумунун иштѳѳсү жана колдонулушу үчүн минималдуу зарыл болгон талаптарга жооп
берген, Колдонуучуга персоналдык компьютерди кошкондо, соӊку жабдуунун Байланыш операторунун
байланыш түйүнүнѳ туташуусу аркылуу Тутумдун Операторунун кызматтарын пайдалануу
мүмкүнчүлүгүн камсыздаган Колдонуучу мыйзамдуу негизде ээлик кылган тастыктоодон ѳткѳн
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колдонуучу (соӊку) жабдуусу.
Тутумдун катышуучусу –Тутумдун Оператору, Колдонуучу, Сатуучу жана Тѳлѳм тутумуна кирүү
укугуна ээ башка жактар.
1.2.
Тутумдун Оператору Мобилдик тиркемени же башка аппараттык жана программалык
камсыздоону индивидуалдуу түрдѳ, анын ичинде Колдонуучунун жашаган же иштеген жерине баруу
менен ырастоо боюнча эч кандай кызмат кѳрсѳтпѳйт.
1.3.
Тутумдун веб-сайтында жана/же Мобилдик тиркемеде орун алган бардык маалыматтар менен
графикалык сүрѳттѳр Тутумдун Операторунун жана/же анын ѳнѳктѳштѳрүнүн менчиги болуп саналат.
Материалдарды басып чыгаруу, ар кандай формада кайра ѳндүрүү Тутумдун Операторунан алдынала алынган уруксаттын негизинде гана ишке ашырылышы мүмкүн. Мындай материалдар бир гана
маалыматтык, коммерциялык эмес жана жеке максаттарда колдонула алат.
1.4.
Бул Офертанын шарттарын кабыл алуу менен Колдонуучу Мобилдик тиркемени орнотууда
кѳрсѳтүлгѳн
телефон
номерине
маалыматтык/жарнамалык
мүнѳздѳгү
материалдардын
жѳнѳтүлүшүнѳ макулдугун билдирет.

2. Келишимдин предмети
Бул Келишим Колдонуучунун «Мой О!» Мобилдик тиркемеси аркылуу Алуучулардын же
Сатуучулардын пайдасына тиркемеден жеткиликтүү Тѳлѳмдѳрдү ишке ашыруу, ошондой эле
кызматтарды алуу жана тѳлѳѳ үчүн «О!Деньги» тутумун Келишимде белгиленген шарттарда
колдонуусунун шарттары менен тартибин белгилейт.
3. Тѳлѳмдүн баасы жана тартиби
3.1. Колдонуучу менен эсептешүүлөр Кыргыз Республикасынын улуттук валютасында – сом менен
жүзөгө ашырылат.
3.2. Тутумдун Оператору Колдонуучудан Тариф алууга укуктуу. Тарифтердин өлчөмдөрү, негиздер,
Колдонуучу тарабынан тѳлѳѳ шарттары жана мезгили Мобилдик тиркемеде жана Тутумдун вебсайтында көрсөтүлгөн.
3.3. Тариф Төлөмдүн суммасына карата кошумча алынат (Төлөмдүн суммасына кошулбайт жана
Төлөмдүн суммасын азайтпайт) жана Оператордун жоопкерчилигине кирген учурлардан тышкары,
калган бардык учурларда кайра кайтарылбайт.
3.4. Эгер Колдонуучу Тариф менен макул болбосо – ал Төлөѳгѳ буйрутманы түзүүдөн баш тартышы
керек. Колдонуучу ѳзүнѳ жана/же үчүнчү жактарга бул себепке байланыштуу Тутумду колдонуу мүмкүн
болбогондугунан улам келип чыккан кандайдыр бир зыяндын тѳлѳнүшүн талап кылууга укугу жок.
Колдонуучу ѳзүнүн Түзүлүшүнѳн жана Мобилдик тиркемеден аткарылган «О!Деньги» тутумун
колдонуунун бардык кесепеттери боюнча жоопкерчиликти өзүнө алат. Ушуга байланыштуу
Колдонуучу тарабынан жаӊылыш Төлөм жасалган учурда кызмат тийиштүү түрдѳ көрсөтүлдү деп
эсептелет жана тѳлѳнгѳн тарифтин суммасы кайтарылбайт.
3.5. Тутумдун Оператору бир жактуу тартипте Тарифти толугу менен же жарым-жартылай ѳзгѳртүүгѳ
(кѳбѳйтүүгѳ же азайтууга), жаӊыларын белгилѳѳгѳ, аракеттеги Тарифтерди жоюуга укуктуу. Мында
жаӊы ѳзгѳртүүлѳр алар Тутумдун веб-сайтында жарыяланган күндѳн тарта күчүнѳ кирет.
4. Тутумду колдонуу тартиби
4.1. Мобилдик тиркемеге же Тутумдун веб-сайтына кирүүдө Колдонуучуну авторлоштуруу үчүн Кирүү
Коду же Колдонуучунун бармак изи колдонулат. Колдонуучунун ѳзү менен ассоциацияланган
авторлоштуруу каражаттарын (камтуу менен, бирок чектелбестен: Кирүү коду ж.б.) колдонуу менен
Тутумга кайрылуусу Тутумдун Колдонуучу тарабынан колдонулганын тастыктаган шексиз факт катары
кабыл алынат. Мында Колдонуучу менен ассоциацияланган авторлоштуруу каражаттарын
пайдалануу аркылуу аткарылган иш-аракеттер Колдонуучунун ѳзү тарабынан аткарылган ишаракеттер катары эсептелет.
4.2. Төлөмдү жүзөгө ашыруу үчүн Колдонуучу Төлөөгө буйрутманы Тутумдун Операторуна
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Келишимдин шарттарына ылайык өткөрүп берет.
Тѳлѳѳгѳ буйрутманы даярдоо менен, Колдонуучу Тутумдун Катышуучуларына Тѳлѳмдү аткаруу үчүн
милдеттүү жана кайтарылгыс тапшырма (тапшырмаларды) берген болот, тагыраагы:
4.2.1. Колдонуучунун Тутумдун Операторуна электрондук акчаларды, банктык тѳлѳм картасын,
Колдонуучунун аванс/алдын-ала тѳлѳм сыпатында алган жана башка Колдонуучу мыйзамдуу негизде
пайдалануу укугуна ээ акча каражаттарын колдонуу аркылуу Сатуучу менен эсептешүү жана/же
Алуучунун пайдасына Тѳлѳмдү ишке ашыруу боюнча берген тапшырмасы;
4.2.2. Тѳлѳѳгѳ буйрутма электрондук түрдѳ, Мобилдик тиркемеде же Тутумдун веб-сайтында Тѳлѳм
реквизиттеринин талааларын толтуруу жолу менен даярдалып, «Тѳлѳѳ» баскычын басуу же болбосо
Тутумдун Оператору тарабынан кѳрсѳтүлгѳн башка иш-аракеттерди аткаруу менен аяктайт. Ошондой
эле Колдонуучу Офертанын 4.2.1-пунктунда орун алган тѳлѳѳ жолдорунун бирин белгилейт. Аталган
баскычты басуу же Тутумдун Оператору тарабынан кѳрсѳтүлгѳн башка иш-аракеттерди аткаруу
Колдонуучунун Тѳлѳѳгѳ буйрутманы түзүүгѳ жана мындай Буйрутманын, Тѳлѳмдүн, Тарифтин жана
башка тѳлѳѳ ыкмасынын шарттарын аткарууга карата макулдугун билдирет;
4.2.3. Колдонуучу Колдонуучунун тѳлѳм Субагенти аркылуу алган акча каражаттары менен тѳлѳѳ
жолун тандап алган учурда, Колдонуучунун Тѳлѳѳгѳ буйрутманы даярдоо аркылуу кабыл алынган
акча каражаттарын Тутумдун Операторуна анын Сатуучу же Алуучу менен эсептешүүлѳрдү ишке
ашыруусу үчүн берген тапшырмасы;
4.3. Колдонуучу Мобилдик тиркемени орнотуу жана электрондук капчыкты толуктоо боюнча ишаракеттерди аткаруу менен бул Офертага жана электрондук капчыкты колдонуу тартибине ылайык
кызматтарды алуу үчүн электрондук акчалардын керектүү кѳлѳмүн сатып алуу жана аларды которуу
иш-аракеттерин шексиз кабыл алат жана макулдугун билдирет.
4.4. Тѳлѳмдѳр бул Келишимде белгиленген жана Тутумдун веб-сайтына жана/же Мобилдик тиркемеге
жайгаштырылган, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген Тутумдун Операторунун
ченемдик документтерине туура келген башка себептер боюнча да ишке ашырылыш мүмкүн.
4.5. Колдонуучу тарабынан Мобилдик тиркемеден же Тутумдун веб-сайтынан маалыматтарды
киргизүү жана «Тѳлѳѳ» баскычын басуу же Тутумдун Оператору тарабынан кѳрсѳтүлгѳн башка ишаракеттерди аткаруу жолу менен түзүлгѳн Тѳлѳѳгѳ буйрутманы Тараптар Колдонуучунун Тѳлѳмдү
аткаруу ниетин жана Тѳлѳѳгѳ буйрутманын аныктыгын ырастоосунун туура жана жетиштүү ыкмасы
катары кабыл алышат. Кээ бир учурларда Тутумдун Оператору Колдонуучунун Абоненттик номерине
SMS-билдирүү же Мобилдик тиркеменин билдирүүсү сыпатында жѳнѳтүлгѳн кошумча шартбелгинин
киргизилишин талап кылышы мүмкүн.
4.6. Ѳз алдынча жана/же шартбелги жана/же «Тѳлѳѳ» баскычын басуу менен чогуу киргизилген Кирүү
кодун (же Колдонуучунун бармак изи) Тараптар ѳз колу менен койгон колтамганын аналогу катары
эсептешет. Колдонуучу тарабынан Кирүү кодунун колдонулушу ѳз колу менен койгон кол тамгага
барабар юридикалык кесепеттерди жаратат. Колдонуучу же үчүнчү жактар тарабынан каттоодон ѳтүү
учурунда Колдонуучу ѳзү дайындап алган Кирүү кодун киргизгенден кийин аткарылган бардык ишаракеттер түздѳн-түз Колдонуучу аткарган иш-аракеттер деп эсептелип, Колдонуучу тарабынан жазуу
жүзүндѳ берилген жана ѳз колу менен кол тамгасын койгон буйрутмаларга барабар болот.
4.7. Колдонуучу тарабынан Тутумдун Операторуна Кирүү кодунун/шартбелгинин колдонулушуна
жана/же аныктыгына, Тутумдун Операторуна жѳнѳткѳндѳн кийин Тѳлѳѳ буйрутмасына же башка
документке ѳзгѳртүүлѳр киргизүү фактысына, Оператор тарабынан Тѳлѳѳ буйрутмасын алуу
фактысына байланыштуу доомат коюлган учурда, Колдонуучу дооматка аталган фактыларга карата
тийиштүү далилдерди кошо тиркѳѳгѳ милдеттүү. Далилдер жетиштүү жана мүмкүнчүлүк бар болгон
учурда, Тутумдун Оператору, Тутумду колдонуу менен аталган фактылардын бар же жок экендигин
текшерет да, коюлган дооматтардын негиздүүлүгү боюнча чечим чыгарат.
4.8. Тѳлѳмдѳрдү алдын ала берилген акцепттин негизинде (кошумча Тѳлѳѳгѳ буйрутма жок эле)
талашсыз тартипте аткаруу тѳмѳнкү учурларга таандык:
4.8.1. Колдонуучу тарабынан тѳлѳнѳ турган Тарифтин суммасына;
4.8.2. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте электрондук капчыктагы
калдыкты (анын бир бѳлүгүн) тѳлѳтүүдѳ;
4.8.3. жаӊылыш тѳлѳм аткарылган учурда электрондук капчыктагы калдыктын кѳбѳйүү же азаюу
суммасына;
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4.8.4. Келишимдин тийиштүү пункттарындагы себептер боюнча ишке ашырылган акча каражаттарын
кайтаруу суммасына;
4.8.5. Колдонуучу тарабынан Офертанын 4.8.3-пунктунда белгиленген акча каражаттарынын
суммасынын колдонулушунан келип чыккан Колдонуучунун карыз суммасына;
4.8.6. кээ бир Сатуучулар же Сатуучулардын кээ бир кызматтары үчүн «Автотѳлѳм» кызматын
пайдаланууга болот. Анда Колдонуучу Тутумдун Операторуна Колдонуучунун Тѳлѳмдѳрдүн андан
аркы кошумча акцепти (макулдугу) жок мезгил-мезгили менен аткарышына макулдугун берүү менен
бир эле Тѳлѳѳ буйрутмасын жиберет. Автотѳлѳмдүн мезгилдүүлүгү менен шарттары же Тутумдун вебсайтына жайгаштырылат, же болбосо Колдонуучу тарабынан «Автотѳлѳмгѳ» буйрутма жиберип
жатканда алынган маалыматта кѳрсѳтүлѳт. «Автотѳлѳмдү» Колдонуучу Мобилдик тиркемеден же
Тутумдун веб-сайтынан ѳчүрѳ алат.
4.9. Бул Келишимдин шарттарын кабыл алуу менен, Колдонуучу ошол эле учурда Тутумдун
Операторуна Офертанын 4.8-пунктунда белгиленген акча каражаттарынын суммалары жана
операциялар боюнча алдын-ала берилген акцептти да ырастайт.
4.10. Колдонуучунун Тѳлѳѳгѳ буйрутмасы Тутумдун Оператору тарабынан тѳмѳнкү учурларда
аткарылбайт:
4.10.1. Колдонуучу тарабынан бул Келишимдин 5-бѳлүмүндѳ белгиленген чектѳѳлѳр сакталбаганда;
4.10.2. байланыш жок болгондо же Сатуучудан жооп келбегенде, же болбосо Тутумдун Операторунан
жана/же Сатуучудан жана/же Байланыш Операторунан суралган кызматтын кѳрсѳтүлүшү техникалык
жактан мүмкүн болбогон учурда;
4.10.3. Колдонуучу тѳлѳй турган кызматтардын Сатуучу тарабынан кѳрсѳтүлүшү мүмкүн болбогон
учурда;
4.10.4. Тутумдун Операторунда уруксатсыз Тѳлѳѳгѳ буйрутма жиберилгени тууралуу шектенүү пайда
болгондо;
4.10.5. Колдонуучуда интернетке кирүү мүмкүндүгү убактылуу жок болгондо же Тѳлѳм тутуму жана/же
Тутумдун оператору жана/же Байланыш оператору жана/же Сатуучу менен байланыш болбогон
учурда. Мында тийиштүү мүмкүнчүлүк бар болсо, Тѳлѳѳгѳ буйрутма (буйрутмалар) байланыш же
интернет кѳйгѳйлѳрү чечилген соӊ аткарылат. Бул абалда Колдонуучунун Тѳлѳѳгѳ буйрутманы кайра
жиберүүсүнѳ зарылдык болбойт.
4.10.6. Сатуучу тийиштүү суммага карата бир эле Тѳлѳм жолу менен ѳткѳрүүнү талап кылганына
карабастан, Колдонуучу Тѳлѳмдү бир нече ыкманы колдонуп ишке ашырган учурда;
4.10.7. Сатуучу тарабынан Колдонуучулардын ѳздүк эсептерин толуктоо суммаларына лимиттер
(чектѳѳлѳр) коюлган учурларда;
4.10.8. Тутумдун Операторуна Колдонуучунун Тѳлѳмдѳрдү ѳзүнѳ таандык эмес кошулган банктык
картадан жүргүзгѳндүгү тууралуу маалымат келип түшкѳндѳ, Колдонуучу Тутумдун Операторуна ѳзү
ээси болбогон акча каражаттарын которуу жѳнүндѳ буйрутма бергенде же болбосо мындай буйрутма
акча каражаттарынын ээси тарабынан санкцияланбаган учурда;
4.10.9. террордук ишмердүүлүктү каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди мыйзамдаштырууга
(изин жашырууга) каршы күрѳшүү боюнча мыйзамдарда каралган учурларда.
4.11. Тѳлѳѳгѳ буйрутма ийгиликтүү аткарылган учурда Тутумдун Оператору Колдонуучуга Тѳлѳмдүн
ишке ашырылгандыгы тууралуу SMS-билдирүү жана/же Колдонуучунун электрондук почтасына
жиберилген билдирүү жана/же Тѳлѳм тутумунун билдирүүсү, ошондой эле Тутумда Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарына ылайык бардык реквизиттерди камтыган электрондук документти
түзүү аркылуу маалымат берет.
4.12. Тутумдун Оператору Колдонуучудан Сатуучунун пайдасына Тѳлѳѳгѳ буйрутманы ишке ашыруу
боюнча милдеттерин Тѳлѳм Тутумдун Оператору тарабынан Тѳлѳм тутумуна ѳткѳрүлгѳн учурдан
тартып толугу менен аткарды деп эсептелет. Муну менен бирге, Сатуучунун тутумунда тийиштүү
ырастоолор дайындалган болсо, Колдонуучунун Сатуучудагы ѳздүк эсептерине акча каражаттары
убактылуу кечигүү менен түшүшү ыктымал.
4.13. Акча каражаттары тѳмѳнкү себептер боюнча кайтарылышы мүмкүн:
4.13.1. Колдонуучу Сатуучунун кызматтарынан баш тартканда Тѳлѳм кайтарылган же болбосо
Сатуучудан акча каражаттары кайтарылган башка учурларда. Колдонуучу түздѳн-түз Сатуучуга
кайрылганда, Сатуучу тарабынан ишке ашырылат. Колдонуучуга акча каражаттарын кайтаруунун
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тартиби менен ыкмаларын Сатуучу менен Колдонуучу ѳз алдынча аныкташат. Акча каражаттарынын
кайтарылып берилбешине байланыштуу талаш-тартыштар Тутумдун Операторун катыштырбастан,
Колдонуучу менен Сатуучунун ортосунда чечилүүгѳ тийиш. Бирок, Тутумдун Оператору Колдонуучуга
анын акча каражаттарын кайтаруу боюнча кѳмѳктѳшүүгѳ укуктуу, жана Сатуучу менен ѳз ара
аракеттешүү аркылуу Сатуучунун эсебинен жана тапшырмасына ылайык акча каражаттарын
кайтарууну ишке ашыра алат;
4.13.2. жокко чыгарылган (жаӊылыш) Тѳлѳмдѳрдүн суммасынын кайтарылышы. Мурун жаӊылыштык
менен ѳткѳрүлгѳн же техникалык катадан улам ишке ашырылган Тѳлѳмдү жокко чыгарыш үчүн
Тутумдун Операторунун же Тутумдун башка катышуучусунун демилгеси менен аткарылат;
4.13.3. Тутумдун Оператору менен байланышпаган себептерден улам, анын ичинде акча
каражаттарын Сатуучуга ѳткѳрүү мүмкүн болбогон же Сатуучу аларды алуудан баш тарткан
учурларды кошкондо, ийгиликсиз деп табылган Тѳлѳмдѳрдүн кайтарылышы.
4.14. Колдонуучу ѳз пайдасына Офертанын 4.13-пунктунда кѳрсѳтүлгѳн жолдор менен түшкѳн акча
каражаттарынын анын тийиштүү Тѳлѳѳгѳ буйрутманы түзүп жатканда Колдонуучу тандап алган тѳлѳѳ
ыкмасына туура келген акча каражаттарынын булагынын калдыгын кошумча Буйрутмасыз жана
Колдонуучунун мурда берген макулдугуна (акцептине) ылайык кѳбѳйтѳ тургандыгына макулдугун
билдирет.
5. Тутумду колдонууга карата чектөөлөр (өзгөчөлүктөр)
5.1. Келишимдин бул 5-бөлүмүндө тизмектелген Тутумду колдонууга карата чектөөлөр (өзгөчөлүктөр)
Тутумду колдонуу кызматын талаптагыдай эмес көрсөтүү кырдаалы болуп саналбайт жана
Колдонуучунун Тарифти төлөөдөн баш тартуусу жана/же зыяндардын ордун толтуруу талаптарын
билдирүү үчүн негиз болуп саналбайт.
5.2. Сунушталган кызматтардын тизмеси жана Төлөмдөрдүн лимиттери Колдонуучунун
идентификациялоо процедурасынан ѳтүү түрүнѳн (аралыктан же жеке ѳзү барып), ошондой эле
Сатуучулар тарабынан белгиленген лимиттерден көз каранды.
5.3. Тутумдун оператору Колдонуучунун, Тѳлѳѳчүнүн же Алуучунун шектүү аракеттеринин,
Колдонуучу тарабынан Келишимдин шарттарынын бузулгандыгы боюнча убактылуу же дайыма
жаралган шектенүүлѳрдүн негизинде Сатуучулардын же кызматтардын тизмесине кирүү үчүн жекече
чектѳѳлѳрдү коюуга укуктуу.
5.4. Оператор өзүнүн каалоосу боюнча айрым Алуучулардын, Колдонуучулардын, Сатуучулардын
пайдасына же Сатуучулардын Кызматтарынын айрым түрлөрү боюнча бир жолку Төлөмдүн
максималдуу суммасын, ошондой эле Төлөмдөрдүн бир суткадагы жана бир айдагы жалпы суммасын
азайтууга укуктуу.
5.5. Тутумдун Оператору Тѳлѳмдүн ѳткѳрүлүшүн акцептсиз бир жактуу тартипте токтотууга жана
аларды Офертанын 4.10.8-пунктунда сыпатталган учурлардын натыйжасында пайда болгон
карыздардын же милдеттердин тѳлѳнүшүнѳ багыттоого укуктуу.
6. Тараптардын укуктары жана милдеттери
6.1. Колдонуучунун милдеттери:
6.1.1. Колдонуучу катталуу жана идентификация учурунда чындыкка дал келген маалыматтарды
берүүгѳ милдеттүү.
6.1.2. Колдонуучуга Тутумдун Оператору менен ѳзүнчѳ келишим түзбѳй туруп Тутумдун жардамы
аркылуу ишкердик ишин жүргүзүүгѳ тыюу салынат.
6.1.3. Колдонуучу үчүнчү жактардын Колдонуучунун Кирүү кодун пайдалануу менен Тѳлѳѳгѳ буйрутма
түзүүгѳ аракет кылуусун токтотууга жана Колдонуучунун Кирүү кодун, ошондой эле Тутум/Мобилдик
тиркеме орнотулган түзүлүшүн үчүнчү жактарга бербѳѳгѳ милдеттүү.
6.1.4. Тутумду колдонууда Колдонуучунун Тутумдун программалык камсыздоосуна жана/же анын ар
кандай бѳлүктѳрүнѳ ѳз алдынча же үчүнчү жактардын жардамы менен ѳзгѳртүүлѳрдү киргизүүсүнѳ
тыюу салынат.
6.1.5. Колдонуучу Тутумдун Операторуна Жеке маалыматтарынын (тагыраагы, фамилиясынын,
атынын, атасынын атынын; жашаган дарегинин (убактылуу келген жеринин), ѳздүгүн тактаган
документтердин реквизиттеринин) ѳзгѳргѳндүгү тууралуу ѳз убагында кабарлап турууга милдеттүү.
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6.1.6. Колдонуучу Тутумду мыйзамга каршы келген максаттарда же Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарында тыюу салынган товарлар менен кызматтарды сатып алуу үчүн колдонбоого
милдеттүү.
6.1.7. Колдонуучу SIM-картанын жана/же Колдонуучунун Түзүлүшүнүн жоголгондугу/уурдалгандыгы
жөнүндө Тутумдун Операторуна кечиктирбестен билдирүүгө милдеттүү.
6.1.8. Тѳлѳм Сатуучунун Тѳлѳмдү бир жолку тѳлѳм жолу менен ишке ашыруу боюнча талабын бузуу
аркылуу бир нече тѳлѳмгѳ бѳлүп аткарылган учурда Тутумдун Операторуна тѳлѳмдѳрдү бириктирүү
жѳнүндѳ жазуу жүзүндѳ билдирүү.
6.2. Тутумдун Оператору Келишимдин алкагында төмөнкүлөргө болгон укугун сактап калат:
6.2.1. Тутумдун, Тутумдун веб-сайтынын жана Мобилдик тиркеменин каалаган программалык
камсыздоосун модификациялоо.
6.2.2. Олуттуу бузулуулар, каталар жана иштен чыгуулар аныкталган учурда, ошондой эле
профилактикалык иштерди жүргүзүү жана Тутумга уруксатсыз кирүүнүн алдын алуу максатында
Тутумдун иштѳѳсүн камсыздаган программалык жана/же аппараттык каражаттардын ишин убактылуу
токтото туруу.
6.2.3. Эгер электрондук капчык же «Агент» подсистемасынын ID эсеби боюнча 180 (бир жүз сексен)
календардык күндүн ичинде финансылык операциялар жүргүзүлбөсө жана/же анда акча каражаттары
жок болсо, бир жактуу тартипте тийиштүү капчыкты/ID эсепти жабуу. Тутумдун Оператору 180 (бир
жүз сексен) календардык күндүн ичинде финансылык транзакциялар жок болгон учурда бир жылдык
тейлөө үчүн Тариф белгилеши мүмкүн. Мындай Тарифтин өлчөмү Оператор тарабынан белгиленет
жана Тутумдун веб-сайтына жарыяланат.
6.2.4. Эгер Тутумдун Оператору же тийиштүү мамлекеттик органдар тарабынан Колдонуучулардын
Мобилдик тиркеме аркылуу шектүү финансылык операцияларды жүргүзүү фактысы аныкталса,
Оператор бир жактуу акцептсиз тартипте тийиштүү чараларды, анын ичинде Мобилдик тиркеме
аркылуу тѳлѳмдѳрдү жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн бѳгѳттѳѳ, ал боюнча ар кандай күмѳндүү
операцияларды жокко чыгаруу, айрым операцияларды жүргүзүүгө тыюу салуу, акцептсиз тартипте
Тѳлѳмдѳрдү эсептен чыгарып салуу жана акча каражаттарын баштапкы менчик ээсине кайтаруу
сыяктуу тийиштүү чараларды кѳрүү.
6.2.5. Колдонуучунун Тутумду пайдалануусу Сатуучулардын финансылык коопсуздугуна коркунуч
жаратып жатат же жаратышы мүмкүн деп эсептеген учурда, кирүү мүмкүндүгүн чектѳѳ үчүн
техникалык зарылдык жана/же Тѳлѳм Тутумунда штаттан тышкары кырдаал келип чыкканда,
ликвиддүүлүк коркунучтары, кредиттик/тутумдук/укуктук/юридикалык коркунучтар пайда болгондо,
алдын-ала кабар бербей туруп, бир жактуу тартипте Колдонуучунун Тутумду колдонуу мүмкүндүгүн
чектѳѳ.
6.2.6. Колдонуучу Кыргыз Республикасынын мыйзам жоболорун, Келишимдин (бул Жалпыга ачык
офертанын) шарттарын, Тутумдун веб-сайтына жайгаштырылган Тѳлѳм тутумунун эрежелерин,
байланыш кызматтарын көрсөтүү жѳнүндѳ келишимдин шарттарын бузуп жатса, байланыш
жабдууларын, байланыш кызматтарын мыйзамсыз түрдѳ колдонуп жатса, тастыкталбаган Колдонуучу
түзүлүшүн жана/же программалык камсыздоону колдонуп жатса, байланыш каражаттарын
эксплуатациялоо эрежелерин бузуп жатса, байланыш каражаттарын пайдалануу эрежелерин бузса,
Колдонуучуга SMS-билдирүү жана/же Колдонуучунун электрондук почтасына билдирүү, Төлөмдүк
тутумдун билдирүүсүн жана/же башка бардык ыкмаларды пайдалануу менен кабарлоо аркылуу
Колдонуучунун Тутумду колдонуусун бир жактуу тартипте чектѳѳ;
6.2.7. Колдонуучуга SMS-билдирүү жана/же Колдонуучунун электрондук почтасына билдирүү,
Мобилдик тиркемеден билдирүү жана/же башка бардык ыкмалар менен алдын ала кабарлоо аркылуу
Тутумдун иштѳѳсүн токтото туруу.
6.2.8. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда катышуучуларга карата бардык
ТИК/ККМК чараларын кѳрүү.
7. Тараптардын жоопкерчилиги
7.1. Бул Келишим боюнча милдеттерин таптакыр аткарбагандыгы же талаптагыдай аткарбагандыгы
үчүн Тараптар Келишимдин шарттарына жана Кыргыз Республикасынын аракеттеги мыйзамдарына
ылайык жооп беришет.
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7.2. Колдонуучу Төлөөгө буйрутманы туура жолжоболоштургандыгы, Төлөм жүргүзүү үчүн зарыл
болгон реквизиттерди (Колдонуучунун Сатуучу менен түзгѳн келишиминин номери, Колдонуучу төлөп
жаткан Сатуучунун кызматынын/товарынын аталышы, төлөм жүргүзүлүп жаткан Сатуучунун кызмат
көрсөтүү мезгили, Колдонуучунун өздүк эсебинин номери, Төлөмдүн суммасы ж.б.) туура
көрсөткөндүгү үчүн толук жана милдеттүү жоопкерчилик алат.
7.3. Тутумдун Оператору Колдонуучудан Тутумдун Операторуна байланышпаган себептерден, анын
ичинде SIM-картаны жоготуп алууга байланыштуу билдирүү алганга чейин Колдонуучунун ниетин
билдирген абалында кабыл алынды деп эсептелет.
7.4. Колдонуучу Тутумдун Операторунан колдонуу мүмкүндүгү Тутумдун Операторуна
байланышпаган, анын ичинде жоголгон SIM-картаны пайдалануу жана/же Кирүү кодун жана/же
Колдонуучунун түзүлүшүн башкаларга берген учурларда Тутумдун Оператору тийиштүү билдирүүнү
алганга чейин Мобилдик тиркеме аркылуу ѳткѳрүлгѳн Тѳлѳмдѳрдү кайтаруусун талап кылууга укугу
жок.
7.5. Колдонуучу Колдонуучунун түзүлүшүнѳ орнотулган Мобилдик тиркеме, ошондой эле
Колдонуучунун түзүлүшүнѳ орнотулган тиркемелер менен программалар, же болбосо анын Мобилдик
тиркемедеги же Тутумдун веб-сайтындагы идентификациялык/аутентификациялык/авторизациялык
маалыматтарын колдонуу аркылуу, ошондой эле Тутумдун Операторуна Колдонуучудан тийиштүү
билдирүү келип түшкѳнгѳ чейин Тутумдун Операторуна байланышпаган себептерден улам колдонуу
мүмкүндүгүнѳн ажыраган учурларда Колдонуучунун атынан жасалган бардык иш-аракеттер үчүн
тобокелдер менен жоопкерчиликти ѳз мойнуна алат.
7.6. Колдонуучу акча каражаттарынын ээлери тарабынан уруксат берилбеген Тѳлѳмдѳрдү
жүргүзүүнүн натыйжасында келип чыккан бардык тобокелдер менен жоопкерчиликти ѳз мойнуна алат.
7.7. Оператор келип чыгуусунда Тутумдун Операторунун күнѳѳсү болбогон техникалык платформалар
менен транспорттук түйүндѳрдүн же байланыш түйүндѳрүнүн иштѳѳсүндѳгү кечигүүлѳр менен
үзгүлтүккѳ учуроолордон жооптуу эмес.
7.8. Тутумдун Оператору Колдонуучу тарабынан жеке авторизациялык маалыматтарынын,
аутентификациялык маалыматтар камтылган SMS мазмунунун, Кирүү кодунун жана жеке
маалыматтарынын жарыяланышынан улам келип чыккан ар кандай зыяндар үчүн жооп бербейт.
7.9. Колдонуучу же Тѳлѳѳчү бул Жалпыга ачык офертада жана/же Сатуучулар тарабынан белгиленген
талаптар менен шарттарды сактабаган учурда Тутумдун Оператору Тѳлѳмдү ѳткѳрбѳй койгондугу
үчүн жооп бербейт.
7.10. Тутумдун Оператору Колдонуучуга Сатуучулар тарабынан сатылган товарлар, иштер,
кызматтардын сапаты үчүн жооп бербейт.
8. Келишимди түзүү тартиби жана жарамдуулук мөөнөтү
8.1. Бул Келишим Тутумдун Оператору жана Колдонуучунун ортосунда кошулуу келишими
формасында (Кыргыз Республикасынын Жарандык Кодексинин 387-беренеси) түзүлөт.
8.2. Колдонуучу Келишим менен макул экендигин анын шарттары менен Тутумдун веб-сайтынан же
Колдонуучунун түзүлүшүнѳ орнотулган Мобилдик тиркемеден таанышып чыккан соӊ, «Ырастоо»
баскычын басуу же Тутумдун Оператору тарабынан кѳрсѳтүлгѳн иш-аракеттерди аткаруу аркылуу
тастыктайт.
8.3. Келишимдин шарттарынын акцепти Тутумдун Колдонуучусунун Келишимдин бардык шарттарын
эч кандай алып салууларсыз жана/же чектѳѳлѳрсүз толук жана сѳзсүз кабыл алганын билдирет жана
Тутумду колдонуу жѳнүндѳ эки тараптуу жазуу жүзүндѳгү Келишимди түзүү менен барабар.
8.4. Келишим белгисиз мөөнөттүн ичинде жана/же Келишимдин шарттарында жана/же КР аракеттеги
мыйзамдарынын ченемдеринде аныкталган негиздер боюнча бузулган учурга чейин жарамдуу.
9. Келишимди өзгөртүү жана бузуу
9.1. Тутумдун Оператору Тутумдун веб-сайтына ѳзгѳртүүлѳрдү жарыялоо жолу менен Келишимди
бир жактуу тартипте ѳзгѳртүү укугуна ээ. Ѳзгѳртүүлѳр жарыялап жатканда кошумча башка мѳѳнѳт
каралбаган учурда, жарыяланган учурдан баштап күчүнѳ кирет. Колдонуучу Келишимдин
шарттарынын ѳзгѳртүлүшүнѳ макул болбогон учурда Келишимди аткаруудан баш тартууга укуктуу.
9.2. Келишимге ѳзгѳртүүлѳр киргизилгенден кийин Колдонуучу тарабынан Тутумдун колдонулушун
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Тараптар бардык ѳзгѳртүүлѳр менен макул болуу катары кабыл алышат.
9.3. Тутумдун Оператору Колдонуучуга болжолдуу Келишимди бузуу күнүнүнѳ чейин 10 (он)
календардык күндөн кеч эмес мѳѳнѳттѳ алдын ала билдирүү менен сотко кайрылбастан, бул
Келишимди аткаруудан бир жактуу тартипте баш тартууга укуктуу. Тутумдун Оператору мындай
билдирүүнү Тутумдун каражаттары аркылуу жөнөтүүгө укуктуу. Келишим аталган билдирүү
жөнөтүлгөндөн кийин 10 (он) календардык күн өткөн соӊ токтотулду деп эсептелет.
9.4. Абоненттик номер деактивацияланган жана/же Колдонуучу менен байланыш кызматтарын
кѳрсѳтүү жѳнүндѳ келишим токтотулган учурда Тутумдун Оператору Офертанын 9.3-пунктунда
белгиленген мѳѳнѳттѳр менен шарттарды сактабай туруп, бул Келишимди аткаруудан бир жактуу баш
тартуу укугуна ээ болот.
9.5. Колдонуучу Тутумдун Операторуна тѳлѳнбѳгѳн карыздары болгон учурлар же Тѳлѳмдѳрдү
Мобилдик тиркемеден ѳткѳрүү бул Келишимде белгиленген себептерден улам бѳгѳттѳлгѳн
учурлардан тышкары, бардык каалаган учурда Тутумдун Операторуна Келишимди бузуунун
болжолдуу күнүнѳ чейин 10 (он) календардык күндөн кеч эмес мѳѳнѳттѳ бул тууралуу билдирүү менен
Келишимди аткаруудан баш тартууга укуктуу.
9.6. Келишим бул Келишимде жана/же Кыргыз Республикасынын аракеттеги мыйзамдарында
белгиленген башка себептер боюнча токтотулушу мүмкүн.
10. Жеке маалыматтар менен иштѳѳ
Мобилдик тиркемени кѳчүрүп, орноткондон кийин Идентификатор сыпатында телефон номерин
киргизип, жеке маалыматтарды топтоого, иштеп чыгууга, сактоого жана ѳткѳрүүгѳ макулдуктун
текстине берилген шилтеменин астында жайгашкан «Улантуу» баскычын басуу менен, киргизилген
телефон номерине SMS-билдирүү менен келген каттоо үчүн кодду киргизген соӊ, «Улантуу» баскычын
басуу аркылуу Колдонуучу идентификациядан ѳтүү жана Келишимди аткаруу учурунда берилген жеке
маалыматтарынын КР «Жеке маалыматтар жѳнүндѳ» Мыйзамына ылайык топтолушуна, иштелип
чыгышына, сакталышына жана ѳткѳрүлүшүнѳ, ошондой эле транс чек аралык ѳткѳрүү кошулуп, үчүнчү
жактарга тѳмѳнкү максаттарда ѳткѳрүлүшүнѳ макулдугун берет:
10.1. тизмеси «Мой О!» мобилдик тиркемесинде берилген мамлекеттик же муниципалдык
кызматтарды кѳрсѳтүү максатында,
10.2. банктык кызматтар кошулуп, Мобилдик тиркемеден жеткиликтүү болгон башка кызматтарды
кѳрсѳтүү максатында;
10.3. Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарында белгиленген процедуралар боюнча
идентификациядан ѳткѳрүү максатында;
10.4. жеке маалыматтар менен иштѳѳнү укуктук жѳнгѳ салуу жаатындагы мыйзамдарга каршы
келбеген башка максаттарда.
10.5. Бул макулдук Мобилдик тиркеме аркылуу кызматтар кѳрсѳтүлгѳн, жана кѳрсѳтүлгѳн кызматтар
жѳнүндѳ маалыматтар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык сакталган мѳѳнѳт бою
жарамдуу.
10.6. Тутумдун Оператору Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Колдонуучулардын жеке
маалыматтарынын конфиденциалдуулугун сактоого, Колдонуучулардын жеке маалыматтарына
мыйзамсыз же кокустан ээ болуу, аларды жок кылуу, ѳзгѳртүү, бѳгѳттѳѳ, кѳчүрмѳлѳѳ, башкаларга
ѳткѳрүү, жайылтуу коркунучунан жана аларга карата башка мыйзамсыз иш-аракеттерден коргоо үчүн
керектүү укуктук, уюштуруу жана техникалык чараларды кѳрүүгѳ милдеттенет.
11. Конфиденциалдуулук
11.1. Тутумдун Оператору Колдонуучунун Тутумду колдонуусуна байланыштуу ѳзүнѳ белгилүү болгон
маалыматтарынын конфиденциалдуулугун сактоого милдеттүү. Ал эми мындай конфиденциалдуулук
маалыматтар тѳмѳнкү мүнѳзгѳ ээ болгон учурларда сакталбайт:
11.1.1. жалпыга жеткиликтүү;
11.1.2. Колдонуучунун талабы же уруксатынын негизинде маалым болгон;
11.1.3. Тутумдун Катышуучуларына Келишимди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө берилиши керек
болгон;
11.1.4. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган негиздер боюнча, же кредиттик
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уюмдардын, соттун же ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын тийиштүү сурамдарынын
негизинде белгилүү болушу талап кылынган;
11.1.5. Келишимде жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка учурлар.
12. Форс-мажор
12.1. Эгер милдеттерин аткарбоо Келишимди түзгөндөн кийин Тараптардын бири дагы алдын ала
билбеген, акылга сыярлык чаралар менен алдын ала жоюу мүмкүн болбогон өзгөчө кырдаал
мүнөзүндөгү окуялардын натыйжасында жеӊилгис күчтүн кесепети (форс-мажор) болуп саналса, ар
бир Тарап Келишим боюнча милдеттерин таптакыр аткарбагандыгы же талаптагыдай аткарбагандыгы
үчүн жоопкерчиликтен бошотулат.
12.2. Жеӊилгис күчтүн таасирине кабылган Тарап көрсөтүлгөн окуялар болгон күндөн кийинки күндөн
кеч эмес мезгилдин ичинде бул жөнүндө экинчи Тарапка маалымдоого милдеттүү. Мында
Келишимдин иштөө мөөнөтү мындай окуялардын жарамдуу мөѳнөтүнө, бирок жеӊилгис күчтүн
жагдайы жаралган күндөн тартып 2 (эки) айдан көп эмес мөөнөткө убактылуу токтотулат, андан кийин
бул Келишим бузулду деп эсептелет, ал эми Келишим боюнча милдеттер мындай күчтүн таасири
токтогондон кийин аткарылууга тийиш.

13. Дооматтарды карап чыгуу жана талаш-тартыштарды чечүү тартиби
13.1. Тутумдун Оператору Кызматтарды таптакыр аткарбаган же талаптагыдай аткарбаган учурда,
Колдонуучу сотко кайрылганга чейин Операторго талаш-тартыштарды сотко чейин чечүү тартибинде
жазуу жүзүндѳ доомат коюуга милдеттүү.
13.2. Дооматтар кызмат кѳрсѳтүлгѳн же кызмат кѳрсѳтүүдѳн баш тартылган күндѳн тартып 3 айдын
ичинде коюлууга тийиш.
13.3. Доомат Тутумдун Оператору тарабынан доомат катталган күндѳн тартып 60 (алтымыш)
календардык күндү ашпаган мѳѳнѳттүн ичинде каралып чыгат.
13.4. Доомат толугу менен же жарым-жартылай четке кагылган, же дооматты карап чыгуу үчүн
белгиленген мѳѳнѳттүн ичинде жооп ала албаган учурда Колдонуучу сотко доо арыз менен
кайрылууга укуктуу. Тутумдун Оператору менен Колдонуучунун ортосундагы бардык талаштартыштардын аймактык соттун текшерүүсүнѳ тиешелүүлүгү Тутумдун Операторунун жайгашкан жери
боюнча Кыргыз Республикасынын Жарандык-процессуалдык кодексинин 37-беренесине ылайык
аныкталат. Ошону менен бирге эле, Колдонуучу соттук териштирүүдѳ расмий (орус) тил колдонула
турганын кабыл алат.
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«О!Деньги» Тутумун колдонуу жѳнүндѳ
Жалпыга ачык офертасынын
1-тиркемеси

Ишкердик ишин жүргүзүүгѳ байланыштуу тѳлѳмдѳрдү кабыл алуу үчүн «О!Деньги» Тутумун
колдонуу жѳнүндѳ Жалпыга ачык оферта (келишим түзүү жѳнүндѳ сунуш)
Бул Жалпыга ачык оферта (мындан ары - «Оферта») мындан ары «Тутумдун Оператору» деп атала
турган «Грин Телеком Сервис» жоопкерчилиги чектелеген коомунун (КР Улуттук банкынын
лицензиялары: 2017-жылдын «03»-августундагы №2021030817 жана №3022030817, дареги: Кыргыз
Республикасы, Бишкек ш., Абдрахманов көчөсү, 170/2 үй, блок 2) 18 (он сегиз) жашка толгон жана
ишкердик ишин жүргүзгѳн, ошондой эле жеке ишкер сыпатына ээ болгон иш-аракетке жарамдуу жеке
жак менен ишкердик ишин жүргүзүүгѳ байланыштуу тѳлѳмдѳрдү кабыл алуу боюнча Тутумду
колдонууга келишим түзүү жѳнүндѳ жалпыга ачык сунушу болуп саналат.
Ишкердик ишин жүргүзүүгѳ байланыштуу тѳлѳмдѳрдү кабыл алуу боюнча Тутумду колдонуу жөнүндө
келишим (мындан ары текст боюнча «Келишим») бизнес колдонуучусу жеке ишкерлерди
идентификациядан ѳткѳрүү боюнча мыйзамдарда белгиленген тартипте идентификациядан
ийгиликтүү ѳткѳн жана бул Офертада белгиленген бардык шарттарды эч бир алып салуусуз жана
чектөөсүз кабыл алган учурдан тартып түзүлдү деп эсептелет жана кошулуу келишиминин күчүнө ээ
болот.

Жеке ишкер ѳзү жүргүзгѳн ишкердик иши боюнча тѳлѳмдѳрдү кабыл алганга чейин милдеттүү
түрдѳ таанышып чыгуусу үчүн Офертанын аракеттеги редакциясы О!Деньги» тутумун колдонуу
жѳнүндѳ жалпыга ачык офертанын 1-тиркемеси катары «Мой О!» мобилдик тиркемесинде жана
Тутумдун Операторунун http://www.dengi.kg интернет-сайтында жайгашкан. Жеке ишкерлер бул
Оферта боюнча кошумча маалымат, О!Деньги тутумун колдонуу, Келишимди бузуу, Тутумдун
операторунун кызматтары үчүн Тарифтер жѳнүндѳ маалымат менен Тутумдун Операторунун
http://www.dengi.kg веб-сайтынан тааныша алат.

14. Бул Офертада колдонулган терминдер жана аныктамалар:
Бизнес колдонуучу – кѳрсѳткѳн кызматтары/аткарган иштери/саткан товарлары үчүн Тѳлѳмдѳрдү
бул Офертанын шарттарына ылайык электрондук бизнес капчыгына кабыл алган жеке ишкер.
Тѳлѳѳгѳ буйрутма – Тѳлѳѳчү же Колдонуучу тарабынан Бизнес колдонуучунун пайдасына Төлөм
жасоо үчүн Оператордун дарегине так билдирилген жана тийиштүү түрдѳ жолжоболоштурулган
тапшырмасы.
Тѳлѳѳчү – Тѳлѳмдү тѳлѳѳгѳ буйрутма берген Колдонуучу же Колдонуучунун акчага байланыштуу
милдеттерин аткаруу максатында Тутум аркылуу Тѳлѳмдү ишке ашырган башка киши.
Электрондук бизнес капчык – ичинде электрондук акчалардын суммасы жана алардын Бизнес
колдонуучуга таандыктыгы боюнча маалымат камтылган программалык камсыздоо же башка
программалык-техникалык түзүлүш түрүндѳгү электрондук акчаларды сактагыч. Электрондук бизнес
капчыкты колдонуу шарттары, анын ичинде лимиттер менен чектѳѳлѳр, юридикалык жактар менен
жеке ишкерлердин электрондук акчаларды колдонуусуна байланыштуу Кыргыз Республикасынын
аракеттеги мыйзамдарында белгиленген.
Тѳмѳнкү текстте орун алган калган терминдер менен аныктамалар «О!Деньги» Тутумун колдонуу
жѳнүндѳ жалпыга ачык офертада оурн алган терминдер менен аныктамаларга дал келет.
15. Келишимдин предмети
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Бул Келишим Бизнес колдонуучу жүргүзгѳн ишкердик ишинин алкагында кѳрсѳткѳн
кызматтар/иштер/товарлар үчүн тѳлѳмдѳрдү кабыл алуу максатында «О!Деньги» Тѳлѳм
Тутумун колдонуу шарттары менен тартибин белгилейт.

16. Тѳлѳмдүн баасы жана тартиби
15.
Тутумдун Оператору Бизнес колдонуучудан Тариф алууга укуктуу. Тарифтердин
өлчөмдөрү, негиздер, Колдонуучу тарабынан тѳлѳѳ шарттары жана мезгили бул Офертанын 1тиркемесинде кѳрсѳтүлгѳн.
15.1. Бизнес колдонуучунун Тарифи Тѳлѳмдүн суммасына кошулат.
15.2. Бизнес колдонуучу электрондук бизнес капчыкта сакталган, тизмеси бизнес капчык үчүн
жеткиликтүү лимиттердин алкагында Мобилдик тиркеменин каталогунда орун алган башка Бизнес
колдонуучулардын жана товарлар менен кызматтардын сатуучуларынын пайдасына тѳлѳнѳ турган
электрондук акчаларды пайдаланууга укуктуу. Мында Бизнес колдонуучу менен Тутумдун
Операторунун ортосундагы Бизнес колдонуучу тарабынан тѳлѳмдүн ишке ашырылышы боюнча
мамилелери Келишимдин (Тутумдун веб-сайтында жайгашкан «О!Деньги» Тутумун колдонуу жѳнүндѳ
жалпыга ачык офертанын) шарттарында аныкталган.
15.3. Тутумдун Оператору Тарифтерди бир жактуу тартипте толугу менен же жарым-жартылай
ѳзгѳртүүгѳ (кѳбѳйтүүгѳ же азайтууга), жаӊыларын белгилѳѳгѳ, аракеттеги Тарифтерди жоюуга укуктуу.
Муну менен бирге, жаӊы ѳзгѳртүүлѳр алар Тутумдун веб-сайтына жарыяланган күндѳн тарта күчүнѳ
кирет.
4. Тутумдуу колдонуу тартиби
16.1. Мобилдик тиркемеге же Тутумдун веб-сайтына кирүүдѳ Колдонуучуну авторлоштуруу үчүн
Кирүү коду же Бизнес колдонуучунун бармак изи колдонулат.
16.2. Бизнес колдонуучу ѳзүнүн Кирүү кодунун/шартбелгисинин колдонулушу жана/же аныктыгы,
Тутумдун Операторуна жѳнѳткѳндѳн кийин Тѳлѳѳгѳ буйрутмага же башка документке ѳзгѳртүүлѳрдү
киргизүү фактысы, Оператордун Тѳлѳѳгѳ буйрутманы алуу фактысы боюнча Тутумдун Операторуна
доомат койгон учурда, Колдонуучу дооматка жогоруда белгиленген фактылардын орун алгандыгына
карата тийиштүү далилдерди тиркѳѳгѳ милдеттүү. Далилдер жетиштүү болгон учурда Тутумдун
Оператору Тутумду пайдаланып, аталган фактыларды текшерип чыгат да, коюлган дооматтын
негиздүүлүгү боюнча чечим чыгарат.
16.3. Бизнес колдонуучунун ишкердик ишин жүргүзүүсүнѳ байланыштуу Тѳлѳмдѳрдү эсепке
киргизүү үчүн Тѳлѳѳчү же Колдонуучу Тутумдун Операторуна «О!Деньги» тутумун колдонуу жѳнүндѳ
жалпыга ачык офертада жана/же Терминалдык түйүндү колдонуу жѳнүндѳ жалпыга ачык офертада
белгиленген тартипте Тѳлѳѳгѳ буйрутманы тапшырат.
16.4. Тѳлѳѳчүнүн же Колдонуучунун Бизнес колдонуучунун пайдасына Тѳлѳмдү ишке ашыруусу
үчүн буйрутманы Оператор тѳмѳнкү учурларда аткарбайт:
16.4.1. Тѳлѳѳчү же Бизнес колдонуучу тарабынан бул Келишимдин 5-бѳлүмүндѳ белгиленген
чектѳѳлѳр сакталбаганда;
16.4.2. Кызматты кѳрсѳтүү техникалык жактан мүмкүн болбогон учурда;
16.4.3. Тѳлѳмдүн Операторунда Кыргыз Республикасынын аракеттеги мыйзамдарында тыюу
салынган же аларга каршы келген операциялардын аткарылышы боюнча шектенүүлѳр жаралганда;
Бизнес колдонуучуда интернетке кирүү мүмкүндүгү убактылуу жок болгондо же Тѳлѳм тутуму жана/же
Тутумдун Оператору менен байланыш жок болгондо. Мында тийиштүү мүмкүнчүлүк бар болсо,
Тѳлѳѳгѳ буйрутма (буйрутмалар) байланыш же интернет кѳйгѳйлѳрү чечилген соӊ аткарылат. Бул
абалда Колдонуучунун Тѳлѳѳгѳ буйрутманы кайра жиберүүсүнѳ зарылдык болбойт. Тутумдун
Операторуна Колдонуучунун Тѳлѳмдѳрдү ѳзүнѳ таандык эмес кошулган банктык картадан
жүргүзгѳндүгү тууралуу маалымат келип түшкѳндѳ, Колдонуучу Тутумдун Операторуна ѳзү ээси
болбогон акча каражаттарын которуу жѳнүндѳ буйрутма бергенде же болбосо мындай буйрутма акча
каражаттарынын ээси тарабынан санкцияланбаган учурда;
16.4.4. террордук ишмердүүлүктү каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди мыйзамдаштырууга
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(изин жашырууга) каршы күрѳшүү боюнча мыйзамдарда каралган учурларда.
16.5. Тѳлѳѳгѳ буйрутма ийгиликтүү аткарылган учурда Тутумдун Оператору Бизнес колдонуучуга
Тѳлѳмдүн ишке ашырылгандыгы тууралуу SMS-билдирүү жана/же Колдонуучунун электрондук
почтасына жиберилген билдирүү жана/же Тѳлѳм тутумунун билдирүүсү, ошондой эле Тутумда Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарына ылайык бардык реквизиттерди камтыган электрондук документти
түзүү аркылуу маалымат берет.
16.6. Тутумдун Оператору Колдонуучудан же Тѳлѳѳчүдѳн Бизнес колдонуучунун пайдасына
Тѳлѳѳгѳ буйрутманы ишке ашыруу боюнча милдеттерин Тѳлѳмдүн суммасы Тѳлѳѳчүнүн же
Колдонуучунун кѳрсѳтүлгѳн булагынан алынып, Бизнес капчыктын калдыгы тѳлѳмдүн суммасына
кѳбѳйгѳн учурдан тартып толугу менен аткарды деп эсептелет.
16.7. Акча каражаттары тѳмѳнкү себептер боюнча кайтарылышы мүмкүн:
16.7.1. Колдонуучуга же Тѳлѳѳчүгѳ акча каражаттарынын кайтарылып берилишинин тартиби менен
ыкмаларын Бизнес колдонуучу, Колдонуучу жана/же Тѳлѳѳчү ѳз алдынча аныктап алышат. Акча
каражаттарынын кайтарылып берилбешине байланыштуу талаш-тартыштар Тутумдун Операторун
катыштырбастан чечилүүгѳ тийиш. Тутумдун Оператору жагдайга жараша, тийиштүү кайрылуунун
негизинде Бизнес колдонуучуга да, Колдонуучуга жана/же Тѳлѳѳчүгѳ да кѳмѳк кѳрсѳтүүгѳ укуктуу. Бул
абалда Тутумдун Оператору Бизнес колдонуучудан, Колдонуучудан жана/же Тѳлѳѳчүдѳн жазуу
жүзүндѳ кайрылуу берүүсүн талап кыла алат;
16.7.2. Жокко чыгарылган (жаӊылыш) Тѳлѳмдѳрдүн суммасы мурда жаӊылыштык менен же
техникалык каталардан улам ѳткѳрүлгѳн Тѳлѳмдү жокко чыгарууга байланыштуу Тутумдун
Операторунун же Тутумдун башка катышуучусунун демилгеси менен кайтарылат.
5. Тутумду колдонууга карата чектөөлөр (өзгөчөлүктөр)
17.1. Келишимдин бул 5-бөлүмүндө тизмектелген Тутумду колдонууга карата чектөөлөр
(өзгөчөлүктөр) Тутумду колдонуу кызматын талаптагыдай эмес көрсөтүү кырдаалы болуп саналбайт
жана Бизнес колдонуучунун Тарифти төлөөдөн баш тартуусу үчүн негиз болуп саналбайт.
17.2. Оператор тобокелдерди ички баалап чыгуунун натыйжалары боюнча кээ бир Бизнес
колдонуучулардын пайдасына же айрым кызмат түрлѳрү боюнча бир жолку Тѳлѳмдүн максималдуу
суммасын, ошондой эле суткасына жана айына тѳлѳнчү Тѳлѳмдѳрдүн жалпы суммасын ѳз алдынча
азайтуу укугуна ээ.
17.3. Тутумдун Оператору Оператору Тѳлѳмдүн ѳткѳрүлүшүн акцептсиз бир жактуу тартипте
токтотууга жана аларды «О!Деньги» тутумун колдонуу жѳнүндѳ жалпыга ачык офертанын 4.10.8пунктунда сыпатталган учурлардын натыйжасында пайда болгон карыздардын же милдеттердин
тѳлѳнүшүнѳ багыттоого укуктуу.

6. Тараптардын укуктары жана милдеттери
18.1. Бизнес колдонуучунун милдеттери:
18.1.1. Жеке ишкерлик макамын тастыктаган документтерди, ошондой эле талап кылынган учурда
Бизнес колдонуучунун ишкердик ишин жүргүзгѳндүгүн тастыктаган документтерди берүү;
18.1.2. идентификациядан ѳтүү учурунда чындыкка дал келген маалыматтарды берүү;
18.1.3. Кирүү коддорунун үчүнчү жактар тарабынан колдонулушуна жол бербѳѳ жана Кирүү
коддорун башкаларга бербѳѳ;
18.1.4. Тутумду колдонууда Бизнес колдонуучунун Тутумдун программалык камсыздоосуна
жана/же анын кайсы бир бѳлүгүнѳ ѳз алдынча же үчүнчү жактарды тартуу менен кандайдыр бир
ѳзгѳртүүлѳрдү киргизүүсүнѳ тыюу салынат.
18.1.5. Бизнес колдонуучу Тутумдун Операторуна Жеке маалыматтарынын (тагыраагы,
фамилиясынын, атынын, атасынын атынын; жашаган дарегинин (убактылуу келген жеринин), ѳздүгүн
тактаган документтердин реквизиттеринин), ошондой эле жеке ишкердигин тастыктаган
маалыматтардын ѳзгѳргѳндүгү тууралуу ѳз убагында кабарлап турууга милдеттүү.
18.1.6. Бизнес колдонуучу Тутумду мыйзамга каршы келген максаттарда же Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынган товарлар менен кызматтарды сатып алуу үчүн
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колдонбоого милдеттүү.
18.1.7. Бизнес
колдонуучу
SIM-картанын
жана/же
Колдонуучунун
Түзүлүшүнүн
жоголгондугу/уурдалгандыгы жөнүндө Тутумдун Операторуна кечиктирбестен билдирүүгө милдеттүү.
6.1.8. Бизнес колдонуучу ТИК/ККМК чараларынын алкагында операциялар кошулуп, шек жараткан
бардык операцияларды каттап, алар тууралуу дароо Тутумдун Операторуна кабарлоого милдеттүү.
18.2. Тутумдун Оператору Келишимдин алкагында төмөнкүлөргө болгон укугун сактап калат:
18.2.1. Тутумдун, Тутумдун веб-сайтынын жана Мобилдик тиркеменин каалаган программалык
камсыздоосун модификациялоо.
18.2.2. Олуттуу бузулуулар, каталар жана иштен чыгуулар аныкталган учурда, ошондой эле
профилактикалык иштерди жүргүзүү жана Тутумга уруксатсыз кирүүнүн алдын алуу максатында
Тутумдун иштѳѳсүн камсыздаган программалык жана/же аппараттык каражаттардын ишин убактылуу
токтото туруу.
18.2.3. Эгер электрондук бизнес капчык боюнча 180 (бир жүз сексен) календардык күндүн ичинде
финансылык операциялар жүргүзүлбөсө жана/же анда акча каражаттары жок болсо, Оператор бир
жактуу тартипте тийиштүү капчыкты жаап коюуга укуктуу. Оператор 180 (бир жүз сексен) календардык
күндүн ичинде финансылык транзакциялар жок болгон учурда бир жылдык тейлөө үчүн Тариф
белгилеши мүмкүн. Комиссиянын өлчөмү Оператор тарабынан белгиленет жана Тутумдун вебсайтына жарыяланат.
18.2.4. Эгер Тутумдун Оператору же тийиштүү мамлекеттик органдар тарабынан Бизнес
колдонуучулардын электрондук капчыктар боюнча шектүү финансылык операцияларды жүргүзүү
фактысы аныкталса, Оператор бир жактуу акцептсиз тартипте тийиштүү чараларды кѳрүүгѳ, анын
ичинде Бизнес колдонуучу үчүн Мобилдик тиркемени бѳгѳттѳѳгѳ, ал боюнча ар кандай күмѳндүү
операцияларды жокко чыгарууга, айрым операцияларды жүргүзүүгө тыюу салууга, акча каражаттарын
баштапкы менчик ээсине кайтарууга, ошондой эле териштирүүнүн натыйжасы боюнча тийиштүү
капчыкты жаап салууга укуктуу.
18.2.5. Бизнес колдонуучунун Тутумду пайдалануусу Сатуучулардын финансылык коопсуздугуна
коркунуч жаратып жатат же жаратышы мүмкүн деп эсептеген учурда Бизнес колдонуучунун Тутумду
колдонуу мүмкүндүгүн бир жактуу тартипте чектѳѳгѳ укуктуу.
18.2.6. Тутумдун Операторуна Колдонуучунун Тѳлѳмдѳрдү ѳзү ээлик кылбаган башка кошулган
карта аркылуу жүргүзгѳндүгү тууралуу маалымат келип түшкѳндѳ, же болбосо Колдонуучу Тутумдун
Операторуна ѳзү ээ болбогон акча каражаттарын которууга буйрутма берген же мындай буйрутмалар
акча каражаттарынын ээси тарабынан сакцияланбаган учурларда Тутумдун Оператору тѳлѳмдѳрдү
кабыл алууну, Бизнес колдонуучунун капчыгына ѳткѳрүүнү чектѳѳгѳ жана/же токтотууга укуктуу;
18.2.7. Тутумдун Оператору Бизнес колдонуучу Кыргыз Республикасынын мыйзам жоболорун,
“О!Деньги” тутумун колдонуу жѳнүндѳ жалпыга ачык офертанын, бул Келишимдин шарттарын,
Тутумдун веб-сайтына жайгаштырылган Тѳлѳм тутумунун эрежелерин, байланыш кызматтарын
көрсөтүү жѳнүндѳ келишимдин шарттарын бузуп жатса, байланыш жабдууларын мыйзамсыз түрдѳ
колдонуп жатса, тастыкталбаган Колдонуучу түзүлүшүн жана/же программалык камсыздоону
колдонуп жатса, Колдонуучуга SMS-билдирүү жана/же Колдонуучунун электрондук почтасына
билдирүү, Төлөмдүк тутумдун билдирүүсүн жана/же башка бардык ыкмаларды пайдалануу менен
кабарлоо аркылуу Бизнес колдонуучунун Тутумду колдонуусун бир жактуу тартипте чектѳѳгѳ укуктуу.
18.2.8. Тутумдун Оператору Колдонуучуга SMS-билдирүү жана/же Колдонуучунун электрондук
почтасына билдирүү, Мобилдик тиркемеден билдирүү жана/же башка бардык ыкмалар менен алдын
ала кабарлоо аркылуу Тутумдун иштѳѳсүн токтото турууга укуктуу.
18.2.9. Тутумдун Оператору Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда
катышуучуларга карата бардык ТИК/ККМК чараларын кѳрүүгѳ укуктуу.
7. Тараптардын жоопкерчилиги
19.1. Бул Келишим боюнча милдеттерин таптакыр аткарбагандыгы же талаптагыдай
аткарбагандыгы үчүн Тараптар Келишимдин шарттарына жана Кыргыз Республикасынын аракеттеги
мыйзамдарына ылайык жооп беришет.
19.2. Бизнес колдонуучу Төлөөгө буйрутманы туура жолжоболоштургандыгы, Төлөм жүргүзүү үчүн
зарыл болгон реквизиттерди туура көрсөткөндүгү, ошондой эле Тѳлѳмдү ѳткѳрүүдѳгү чектѳѳлѳр менен
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лимиттер боюнча туура маалымат бергендиги үчүн толук жана милдеттүү жоопкерчилик алат.
19.3. Бизнес колдонуучу Бизнес колдонуучунун түзүлүшүнѳ орнотулган жана Тутумдун
Операторуна байланышпаган себептерден улам колдонууга мүмкүн болбой калган Мобилдик тиркеме
аркылуу үчүнчү жактар тарабынан жасалган бардык иш-аракеттери үчүн тобокелдер менен
жоопкерчиликти ѳз мойнуна алат. Ошондой эле, Бизнес колдонуучу анын түзүлүшүнѳ орнотулган
тиркемелер менен программалар, же болбосо анын Мобилдик тиркемедеги же Тутумдун вебсайтындагы
идентификациялык/аутентификациялык/авторизациялык маалыматтарын колдонуу
аркылуу үчүнчү жактар тарабынан жасалган бардык иш-аракеттер үчүн, ошондой эле Тутумдун
Операторуна Колдонуучудан тийиштүү билдирүү келип түшкѳнгѳ чейин Тутумдун Операторуна
байланышпаган себептерден улам колдонуу мүмкүндүгүнѳн ажыраган учурларда жоопкерчиликти ѳз
мойнуна алат.
19.4. Оператор келип чыгуусунда Тутумдун Операторунун күнѳѳсү болбогон техникалык
платформалар менен транспорттук түйүндѳрдүн же байланыш түйүндѳрүнүн иштѳѳсүндѳгү
кечигүүлѳр менен үзгүлтүккѳ учуроолордон улам Бизнес колдонуучунун алдында жооп бербейт.
19.5. Тутумдун
Оператору
Бизнес
колдонуучу
тарабынан
жеке
авторизациялык
маалыматтарынын, аутентификациялык маалыматтар камтылган SMS мазмунунун, Кирүү кодунун
жана жеке маалыматтарынын жарыяланышынан улам келип чыккан Бизнес колдонуучу тарткан ар
кандай зыяндар үчүн жооп бербейт.
8. Келишимди түзүү тартиби жана жарамдуулук мөөнөтү
20.1. Бул Келишим Тутумдун Оператору жана Бизнес колдонуучунун ортосунда кошулуу келишими
формасында (Кыргыз Республикасынын Жарандык Кодексинин 387-беренеси) түзүлөт.
20.2. Келишимдин акцепти анын шарттары менен Тутумдун веб-сайтынан же Колдонуучунун
түзүлүшүнѳ орнотулган Мобилдик тиркемеден таанышып чыккан соӊ, «Ырастоо» баскычын басуу же
Тутумдун Оператору тарабынан кѳрсѳтүлгѳн иш-аракеттерди аткаруу аркылуу жүзѳгѳ ашат.
20.3. Келишимдин шарттарынын акцепти Келишимдин бардык шарттарынын эч кандай алып
салууларсыз жана/же чектѳѳлѳрсүз толук жана сѳзсүз кабыл алынганын билдирет жана Тутумду
колдонуу жѳнүндѳ эки тараптуу жазуу жүзүндѳгү Макулдашууну түзүү менен барабар.
20.4. Келишим белгисиз мөөнөттүн ичинде жана/же Келишимдин шарттарында жана/же КР
аракеттеги мыйзамдарынын ченемдеринде аныкталган негиздер боюнча бузулган учурга чейин
жарамдуу.
9. Келишимди өзгөртүү жана бузуу
21.1. Тутумдун Оператору Тутумдун веб-сайтына ѳзгѳртүүлѳрдү жарыялоо жолу менен
Келишимди бир жактуу тартипте ѳзгѳртүү укугуна ээ. Ѳзгѳртүүлѳр жарыялап жатканда кошумча башка
мѳѳнѳт каралбаган учурда, жарыяланган учурдан баштап күчүнѳ кирет. Бизнес колдонуучу
Келишимдин шарттарынын ѳзгѳртүлүшүнѳ макул болбогон учурда Келишимди аткаруудан баш
тартууга укуктуу.
21.2. Келишимге ѳзгѳртүүлѳр киргизилгенден кийин Бизнес колдонуучу тарабынан Тутумдун
колдонулушун Тараптар бардык ѳзгѳртүүлѳр менен макул болуу катары кабыл алышат.
21.3. Тутумдун Оператору Колдонуучуга болжолдуу Келишимди бузуу күнүнүнѳ чейин 10 (он)
календардык күндөн кеч эмес мѳѳнѳттѳ алдын ала билдирүү менен сотко кайрылбастан, бул
Келишимди аткаруудан бир жактуу тартипте баш тартууга укуктуу. Тутумдун Оператору мындай
билдирүүнү Тутумдун каражаттары аркылуу жөнөтүүгө укуктуу. Келишим аталган билдирүү
жөнөтүлгөндөн кийин 10 (он) календардык күн өткөн соӊ токтотулду деп эсептелет.
21.4. Бизнес колдонуучу Тутумдун Операторуна тѳлѳнбѳгѳн карыздары болгон учурлардан
тышкары, бардык каалаган учурда Тутумдун Операторуна Келишимди бузуунун болжолдуу күнүнѳ
чейин 10 (он) календардык күндөн кеч эмес мѳѳнѳттѳ бул тууралуу билдирүү менен сотко
кайрылбастан Келишимди аткаруудан баш тартууга укуктуу.
21.5. Келишим бул Келишимде жана/же Кыргыз Республикасынын аракеттеги мыйзамдарында
белгиленген башка себептер боюнча токтотулушу мүмкүн.
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Ишкердик ишин жүргүзүүгѳ байланыштуу тѳлѳмдѳрдү
кабыл алуу үчүн «О!Деньги» тутумун колдонуу жѳнүндѳ
жалпыга ачык офертанын
1-тиркемеси

Бизнес колдонуучу үчүн тариф
Тѳлѳмдүн суммасына карата тарифтин ѳлчѳмү
0%
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