
“Алма Кредит” агенттеринин эң көп 

берген  суроолорунун жооптору  

СУРОО ЖООП 

Бул кандайдыр бир “пирамиданын” түрүбү? 
Же тармактык маркетингби? 

Жок, бул эч кандай финансылык пирамидаларга жана тармактык маркетингтерге 
тиешелүү эмес. ЭЧ КАНДАЙ акчалай каражат талап кылынбайт. Акы төлөө 
керектелбейт. “Алма Кредит” Сизге, кардарларды таркандыгыңыз үчүн акы төлөп берет. 

Мен канча кардар чакырып келишим керек? Сиздин канча кардар чакырып келишиңизге жана алардын кандай насыя суммасын ала 
тургандыгына милдеттенмеңиз жок, ошондой эле кардарларды тартууга убактыңыз 
чектеген эмес. Кааласаңыз чакырып келиңиз, каалабасаңыз   чакырбайкойсоңуз болот. 
Бардыгы Сиздин катнаштарыңызга  жана жумшаган күч – аракеттериңизге 
байланыштуу. 

Өз эмгек акымды качан алсам болот? 
Кантип ала алам(карта же касса аркылуу)? 
Кайсы валюта менен берилет? 

Кардарларды чакырып келген соң, эмгек акыңызды 3 иш күндүн ичинде аласыз, Сиздин 
каалооңуз боюнча төмөнкүдөй үч түрдө ала аласыз: 
1.Сиздин эсептик счетуңузга  которуу  аркылуу (эгер бар болсо)  
2.Сиздин карталык счетуңузга: ЭЛКАРТ, VISA ж.б. карталарга которуу аркылуу (эгер бар 
болсо) 
3. “Алма Кредиттин” Банк – партнерлорунан накта акча алуу аркылуу (КИКБ, Росинбанк, 
Бакай Банк). Сиздин эмгек акыңыз алган учурдагы  КР Улуттук банкынын курсуна 
ылайык сом түрүндө аласыз (Сиз доллар түрүндө алган кардар менен келсеңиз, Сизге 
эмгек акыңыз доллар менен алынган насыянын жалпы суммасынан пайыздар эсептелет 
жана КР мыйзамына ылайык акыңыз улуттук валютада – сом менен болот). 
 

Силер мен жөнүндө салык органдарына 
маалымат бербейсиңерби? 

Биз Агенттерибиз тууралуу салык органдарына эч кандай маалыматтарды бербейбиз. 

Менин азыркы иштеп жаткан жумуш берүүчүм, 
туугандарым, тааныштарым билип калсачы? 

Агенттер менен иштөө Келишиминдеги шарттар  -  конфиденциялдуу(купуя) болуп 
саналат, ошондуктан коммерциялык сырга теңелет, бул КР мызамдары жана “Алма 
Кредит” ЖАК МФКнын ички инструкцилары менен сакталат, ошол себептүү Агент болуп 
иштеп жатканыңыз тууралуу маалымат өтө  баалуу жана  сакталат. Кимдир бирөөлөргө 
айтуу же айтып бербөө бул сиздин өздүк ишиңиз. 

Сиз мени алдап кетпейсиңерби?  
Алдап кетсеңер мен силерди кайдан табам? 

“Алма Кредит” ЖАК МФК – бир күндүк-фирма эмес, биздин микрофинансылык 
компаниябыз көп жылдардан бери Кыргызстанда насыя берүү рыногунда ийгиликтүү 
иштеп келет, муну менен бирге мыйзамдарды  сактоо боюнча  текшерүүчү органдар 
тарабынан дайым текшерилип турат. “Алма Кредит” – Сиз ишене турган компания. 
Агент менен бардык шарттар эске алынып келишим түзүлөт, Агенттер бул келишим 



боюнча мыйзам менен корголот. Агенттерди алдоо компания үчүн өтө пайдасыз,  
анткени репутациясына (абийири) гана терс таасир тийбестен, компания, насыя алган 
кардарларды тартып келе турган Агенттерден ажырайт. Ар кандай суроолор же 
шектенүүлөр пайда болсо, Агент ар дайым бүткүл Кыргызстандагы  “Алма Кредит”ЖАК 
МФКнын филиалдарынын бирине жана борборубуз Бишкектеги башкы  офисибизге 
кайрылуу мүмкүнчүлүгү бар. 

Мен Агент катары тартып келген кардарлардын 
насыялары боюнча кепилдик беришим керекпи? 

Жок, Агенттен эч кандай залог керектелбейт. Агент залогду берген тарап болбойт жана 
тартып келген кардарлардын насыялары үчүн залог бербейт. 

Мен тартып келген кардарларымдын  насыяны 
алышына кепил болушум керекпи?  

Сиз тартып келген кардарлар үчүн эч кандай жоопкерчилик албайсыз. Агент – насыя 
боюнча кепил эмес, булар эки башка түшүнүк. 

Эгерде мен тартып келген кардарлардын акча 
төлөөсү боюнча кыйынчылыктары болсо – төлөө 
мөөнөтүнөн  өткөрүп жиберсе, төлөбөсө, мен 
буга жооп беремби? Төлөмдөрдү алып кел деп 
мени издешеби?  

Агент тартып келген кардарлар үчүн эч кандай жоопкерчилик албайт. Эгерде насыя 
боюнча маселелер пайда болсо, компаниянын кызматчыларына жүктөлөт. Агент, 
насыялардын төлөнүп – төлөнбөгөндүгү үчүн жооп бербейт, Агентти ЭЧ КИМ насыя 
төлөө тууралуу тынчын албайт. Агенттин башкы максаты – “Алма Кредитке” насыя алуу 
боюнча кардарларды тартуу. Агент эмгек акысын алган соң кардар жөнүндө эстебей 
койсо болот, кардардын суроо-талаптары ага эч тиешеси жок.  

 

 

 


