Орун алып турган тобокелдик тобу (Төлөм системасы башкармалыгы
толтурууга тийиш) _________ кол тамгасы _______

СТАНДАРТТЫК ЛИМИТТЕР
БАНКТЫК КАРТ АРКЫЛУУ ИНТЕРНЕТ ОПЕРАЦИЯЛАРДАН ПАЙДАЛАНУУ
МҮМКҮНЧҮЛҮГҮН АЛУУГА (ОНЛАЙН-ТӨЛӨМДӨР) ӨТҮНҮЧ КАТ
Мен, ___________________________________________________________________________
(аты-жөнү толук жазылууга тийиш)
ушул өтүнүч кат аркылуу төлөм карты аркылуу интернет операцияларга мүмкүнчүлүк алууга
уруксат берүүнү өтүнөм.
Ушуну менен бирге эле, SMS-билдирүү кызмат көрсөтүүсүнө да банктын тарифине
ылайык туташтырууну суранам. Банктык төлөм карты аркылуу интернет операцияларга
мүмкүнчүлүк алууга байланыштуу келип чыгышы ыктымал болгон бардык тобокелдиктер үчүн
өзүм жооп берүүгө милдеттенем.
Карт № □□□□□□□□□□□□□□□□
□ Visa Electron □ Visa Classic □ Visa Gold
Тобокелдик тобунун
атылышы

Сом түрүндөгү
транзакциялардын
түрү
АТМде тейленүү *
(Cash in ATM)

□

V(E,C,G)- IL
(ИНТЕРНЕТ
ОПЕРАЦИЯЛАРГ
А
МҮМКҮНЧҮЛҮГ
Ү менен
____________
(кардардын кол
тамгасы)

НБПда (ПВН)
тейленүү * (Cash POS)
Соода-тейлөө
ишканаларында сатып
алуулар * (Purchase)
Интернет операциялар
(E-commerce)
Интернет Банкинг
аркылуу толуктоо
Интернет Банкинг
аркылуу толуктоо

Лимиттин
шарттары

Visa
Electron

Visa
Classic

Visa Gold

Жалпы сумма

100 000

200 000

350 000

Операциялар саны

7

10

15

Жалпы сумма

200 000

400 000

500 000

Операциялар саны

5

10

10

Жалпы сумма

70 000

150 000

300 000

Операциялар саны
Жалпы сумма
Операциялар саны
Жалпы сумма
Операциялар саны
Жалпы сумма
Операциялар саны

100

100

100

70 000
5
200 000
5
50 000
10

100 000
5
200 000
5
50 000
10

200 000
5
200 000
5
50 000
10

Тобокелдиктер орун алып турган мөөнөт □ туруктуу /же □ ______ден_______чейин
Документтердин реквизиттери (паспорт) AN ________ким тарабынан берилген _____ берилген
күнү___/___ /___ телефон номери: (моб) _______, (иштеги, үйдөгү)________
Электрондук дареги (email):_________________________
Интернет операцияларга мүмкүнчүлүк алууга байланыштуу келип чыгышы ыктымал
болгон жагдайлар менен тааныштым жана ал боюнча банкка карата эч кандай кине
койбойм.
___-ж /___ /____.
(күнү)

(кол тамгасы)

БАНК ТАРАБЫНАН ТОЛТУРУЛАТ
Өтүнүч катты _______________________________________________________кабыл алды
Филиал/аманат кассасы/түзүмдүк бөлүм ________________________________________________
___-ж / ___ / ___.
(күнү)

____________________
(кызматкердин кол тамгасы)

*АТМ - Банкомат, ПВН – Нак акча берүү пункту (банктын кассасы), ТСП – Соода-тейлөө ишканасы
(товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөө).

