
“Kapitalbank” ATBda yuridik shaxslar va yakka tartibdagi 

tadbirkorlarga kompleks bank xizmati koʻrsatish toʻgʻrisida 

kelishuvning 

       2-ILOVASI 

 

 

 

Xorijiy valyutada talab qilib olinguncha depozit hisobvaragʻini ochish, unga xizmat 

koʻrsatish va yopish  

TARTIBI 

 
I. QOʻSHIMCHA ATAMA VA TAʼRIFLAR: 

1.1. Ushbu Tartibda qoʻyidagi atama va taʼriflardan foydalaniladi: 

Pul mablagʻlari – xorijiy valyutadagi pul mablagʻlari; 

“Faktura.uz” axborot tizimi – bitimlar tuzish, hisob-kitoblarni amalga oshirish, rasmiy va norasmiy 

yozishmalarni almashish maqsadida “Faktura.uz” elektron hujjat aylanishi axborot tizim orqali elektron hujjatlarni 

shakllantirish, qabul qilish, joʻnatish va yetkazib berish boʻyicha jarayonlar yigʻindisini amalga oshirishga imkon 

beruvchi dasturiy-apparat vositalaridan tashkil topgan, Axborot vositachisining axborot tizimi; 

Tartib - mazkur xorijiy valyutadagi talab qilib olinguncha depozit hisobvaragʻini ochish, xizmat koʻrsatish va 

yopish Tartibi. Ushbu Tartib Bank saytida joylashtirilgan 

Hisobvaraq – Mijozning birinchi talabi bilan beriladigan yoki koʻchiriladigan uning pul mablgʻalari hisobi 

yuritiladigan,  Bank tomonidan Arizaga yoki Mijozga hisobvaraq ochish toʻgʻrisidagi Arizaga asosan Mijozning 

nomiga ochiladigan xorijiy valyutadagi talab qilib olinguncha depozit hisobvaraq. 

1.2. Ushbu Tartibda foydalaniladigan boshqa atama va taʼriflar Kelishuvdagi mazmun bilan bir xil mazmunga 

ega. 

 

II. UMUMIY QOIDALAR 

2.1. Ushbu Tartib Mijoz tomonidan oʻz qoʻli yoki ERI bilan imzolangan Arizaga asosan Taraflar uchun 

majburiy boʻladi (kuchga kiradi) va Mijozga hisobvaraq ochish, unga keladigan pul mablagʻlarini qabul qilish va 

kirim qilish, hisobvaraqdan pul mablagʻlarini koʻchirib berish va toʻlab berish, kassa xizmatlari koʻrsatish,  birjadan 

tashqari valyuta bozoridagi operatsiyalar, shuningdek, amaldagi Qonunchilikda, Kelishuvda va ushbu Tartibda 

nazarda tutilgan tartibda hisobvaraq boʻyicha boshqa operatsiyalarni amalga oshirish (oʻtkazish) bilan bogʻliq 

munosabatlarni tartibga soladi 

2.2. Mazkur Tartib, Kelishuv, Bank Tariflari, Ariza, Ommaviy oferta va hisobvaraq ochish toʻgʻrisida Ariza 

(hisobvaraq Davlat xizmatlari markazi orqali ochilgan boʻlsa yoki “Faktura.uz” axborot tizimi orqali yuborilgan 

boʻlsa) birgalikda Mijoz va Bank oʻrtasida Milliy valyutadagi bank hisobvaragʻi shartnomasi (keyingi oʻrinlarda – 

“Shartnoma”) orqali tuzilgan hisoblanadi. 

. 

III. TARAFLARNING MAJBURIYATI 

3.1. Bankning majburiyatlari: 

3.1.1. Mijozga kompleks hisob-kassa xizmati koʻrsatish va uning topshirigʻiga asosan Oʻzbekiston 

Respublikasining qonunchiligida va Oʻz.R.MBning normativ hujjatlariga nazarda tutilgan xorijiy valyutadagi barcha 

hisob-kitob va kassa operatsiyalarini amalga oshirish, shu jumladan: 

- Mijozning hisobvaragʻi boʻyicha Oʻzbekiston Respublikasining qonunchiligida nazarda tutilgan valyuta 

operatsiyalarini oʻtkazish; 

- Oʻzbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga asosan Mijozning unga tegishli boʻlgan bir 

Hisobvaraqdan oʻzining boshqa hisobvaragʻiga va boshqa shaxslarning hisobvaragʻiga pul koʻchirish toʻgʻrisidagi 

topshiriqlarini bajarish;  

- hisob-kitob hujjatlari boʻyicha Oʻzbekiston Respublikasining qonunchiligiga asosan toʻlov qilish; 

- Mijozning hisobvaragʻiga keladigan mablagʻlarni Oʻzbekiston Respublikasining qonunchiligiga asosan 

kirim qilish; 

- Oʻzbekiston Respublikasi qonunchiligida nazarda tutilgan hollarda Mijozdan naqd xorijiy valyutani qabul 

qilish va naqd xorijiy valyutani unga berish; 

- Oʻzbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga asosan Mijozning eksport-import va barter 

kontraktlarining monitoringini olib borish; 



- Ushbu Tartib shartlariga asosan birjadan tashqari valyuta bozorida operatsiyalar oʻtkazish; 

- Mijoz bilan tuzilgan alohida shartnomalarga asosan hisob-kassa xizmatiga bevosita aloqador boʻlmagan 

boshqa xizmatlar koʻrsatish (kreditlash, faktoring, lizing, svop, akkreditiv va boshqa valyuta operatsiyalari); 

3.1.2. 9-00 dan 16-00 gacha muayyan vaqtda Mijozga toʻlovlani qabul qilish va joʻnatish boʻyicha xizmat 

koʻrsatish(dam olish va bayram (ishlanmaydigan) kunlar bundan mustasno). Toʻlovlar va kassa operatsiyalari bilan 

bogʻliq boʻlmagan xizmat koʻrsatish butun bank (operatsion) kuni davomida amalga oshiriladi.  

3.1.3. Oʻz.R.qonunchiligiga asosan Mijozning topshirigʻi boʻyicha hisob-kitob operatsiyalarini amalga 

oshirish. Mijozning hisobvaragʻidan pul mablagʻlarini oʻchirish uning topshirigʻiga asosan toʻlov hujjatlari Bankka 

kelib tushgan kuning ertasidan kechiktirilmasdan amalga oshiriladi. Mijozning roziligisiz uning hisobvaragʻidan pul 

mablagʻlarini oʻchirish Oʻzbekiston Respublikasining qonunchiligida nazarda tutilgan hollarda amalga oshiriladi; 

3.1.4. hisob-kitob hujjatlarini qabul qilishda barcha kerakli rekvizitlarning toʻgʻri rasmiylashtirilganligini 

tekshirish va mablagʻlarni maqsadi boʻyicha kirim qilish; 

3.1.5. Pul tushumini Oʻzbekiston Respublikasi tijorat banklarida kassa ishi qoidalariga asosan qabul qilish; 

3.1.6. Mijozni hisob-kassa hujjatlari bilan taʼminlash: naqd xorijiy valyutani topshirishga eʼlonlar va bankning 

boshqa blankalari, shuningdek, Mijozning talabi bilan uning ishonchli vakiliga zarur hujjatlarni ilova qilgan holda 

hisobvaraqdan koʻchirmalar berish; 

3.1.7. hisob-kitoblar, bank texnikasi, hujjat aylanigi qoidalari va valyutani tartibga solish haqidagi boshqa 

masalalar boʻyicha Mijozga maslahat berish;  

3.1.8. Bankka ishonib topshirilgan mablagʻlarning butligini taʼminlash; 

3.1.9. Mijozning buyurtmasiga asosan Mijozning maqsadi boʻyicha kelib tushmagan moliyaviy vositalarini 

qidirish; 

3.1.10. O‘zbekiston Respublikasi Adliya Vazirligining 2020-yil 31-avgustda 3281-son bilan roʻyxatga 

olingan O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruvining 2020-yil 29-avgustdagi 18/5-son qarorining 1-

ilovasi bilan tasdiqlangan O‘zbekiston Respublikasida valyuta operatsiyalarini amalga oshirish qoidalariga muvofiq 

O‘zR valyuta birjasida xorijiy valyutani sotish va sotib olish bo‘yicha operatsiyalarni amalga oshirish. 

3.2. Mijozning majburiyatlari: 

3.2.1. Hisobvaraq ochish va yuritish uchun kerakli boʻlgan barcha hujjatlarni Bankka taqdim qilish; 

3.2.2. Bankning ish jadvaliga, tegishli hisob-kitob hujjatlarini rasmiylashtirish va taqdim qilish tartibiga, 

shuningdek, Oʻzbekiston Respublikasi qonunchiligi/ Oʻz.R.MBning qarorlari talablarini bajarish; 

3.2.3. Bankning kassa-hisob xizmatlari uchun mazkur Tartibda belgilangan qoidalarga asosan toʻlov amalga 

oshirish; 

3.2.4. Quyidagi muddatlardan boshlab 2 (ikki) ish kuni ichida Hisobvaragʻiga xato kirim qilingan pul 

mablagʻlari haqida Bankka xabar berish: 

- Hisobvaragʻi boʻyicha koʻchirma olgan (yoki hisobvaragʻining holati toʻgʻrisida maʼlumot olgan) kundan 

yoxud; 

- Hisobvaraqqa begona pul mablagʻlari tushgandan soʻng undan pul mablagʻlarini oʻchirish boʻyicha birinchi 

operatsiya amalga oshirilgandan soʻng.  

3.2.5. xorijiy davlat subyektlari bilan tuzilgan shartnomalarga asosan amalga oshirilgan eksport-import va 

boshqa operatsiyalar toʻgʻrisida hujjatlarni hamda maʼlumotlarni, shuningdek, zarurat boʻlganda, Bankka unga 

yuklatilgan vazifalarni amalga oshirish uchun zarur boʻlgan kerakli maʼlumotlarni taqdim qilish; 

3.2.6. faoliyatiga va operatsiyalariga taalluqli boʻlgan yolgʻon maʼlumotlar va hujjatlarni taqdim qilganlik 

uchun toʻliq javobgar boʻlish. 

3.2.7. xorijiy davlat subyektlari bilan tuzilgan shartnomalarga asosan amalga oshirilgan eksport-import va 

boshqa operatsiyalar toʻgʻrisida hujjatlarni hamda maʼlumotlarni, shuningdek, zarurat boʻlganda, Bankka unga 

yuklatilgan vazifalarni amalga oshirish, shu jumladan, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va 

terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish toʻgʻrisidagi qonunchilikda nazarda tutilgan majburiyatlarni bajarish 

uchun zarur boʻlgan kerakli maʼlumotlarni taqdim qilish;  

3.3. Taraflar maxfiylikka rioya qilishlari va ikkinchi tarafning yozma roziligisiz maʼlumotlarni oshkor 

qilmasliklari shart, Oʻzbekiston Respublikasining qonunchiligida nazarda tutilgan hollar bundan mustasno. 

3.4. Taraflar Oʻzbekiston Respublikasining qonunchiligida va Kelishuvda nazarda tutilgan boshqa 

majburiyatlarga ham ega boʻlishi mumkin. 

IV. TARAFLARNING HUQUQLARI 

4.1. Bankning huquqlari: 

4.1.1. Oʻzbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligida, Oʻz.R. MBning hujjatlarida/qarorlarida, 

“Kapitalbank” ATBning ichki hujjatlarida oʻrnatilgan hisob-kitoblar tartibining buzilish holatlari aniqlanganda, 



shuningdek, Mijoz tomonidan hisob-kitob hujjatlarini rasmiylashtirish va oʻz vaqtida taqdim qilish tartibi 

buzilganida, Bank operatsiya oʻtkazishni toʻxtatib turish boʻyicha choralar koʻradi, yaʼni Oʻzbekiston 

Respublikasining qonunchiligiga zid boʻlgan toʻlovni oʻtkazishni rad qiladi va uni oʻtkazishni toʻxtatib turadi; 

4.1.2. Mijozning boʻsh pul mablagʻlaridan, uning butligini va Mijoz tomonidan oʻz mablagʻlarini erkin 

tasarruf etilishini kafolatlagan holda resurs sifatida foydalanish; 

4.1.3. soliq organining taqdimnomasini ijro qilish maqsadida valyuta mablagʻlarini Oʻzbekiston 

Respublikasining valyuta birjasida byudjet oldidagi qarzdorlikni qoplash uchun yetarli boʻlgan hajmda sotish 

kunidagi kurs boʻyicha Mijozning roziligisiz sotadi va Oʻzbekiston Respublikasi Adliya Vazirligi tomonidan 

roʻyxatga olingan Xorijiy valyutadagi hisobvaraqlarida mablagʻlari boʻlgan hoʻjalik yurituvchi subyektlar tomonidan 

byudjet oldidagi majburiyatlarini bajarish tartibiga asosan Mijozning milliy valyutadagi talab qilib olinguncha 

depozit hisobvaragʻiga soʻmdagi ekvivalentini koʻchirib beradi; 

4.2. Mijozning huquqlari: 

4.2.1. Amaldagi qonunchilik, Kelishuv va ushbu Tartibda boshqacha hol nazarda tutilmagan boʻlsa, 

hisobvaragʻidagi pul mablagʻlarini erkin tasarruf qilish; 

4.2.2. Bankka xorijiy valyutadagi hisob kassa operatsiyalarini amalga oshirish uchun topshiriqlar berish;  

4.2.3. Oʻzbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligida nazarda tutilgan hollarda va tartibda naqd 

xorijiy valyuta olish; 

4.2.4. Hisob-kitob, bank texnikasi, hujjat aylanishi qoidalari va valyutani tartibga solishga oid boshqa 

masalalar boʻyicha Bankdan maʼlumot olish.  

4.3. Bank qonunchilikda, Kelishuvda va ushbu Tartibda nazarda tutilgan hollardan tashqari, Mijozning pul 

mablagʻlaridan oʻz xoxishiga koʻra foydalanish va ularni tassarruf qilish huquqiga cheklov oʻrnatish huquqiga ega 

emas. 

4.4. Taraflar Oʻzbekiston Respublikasining qonunchiligida va Kelishuvda nazarda tutilgan boshqa huquqlarga 

ham ega boʻlishlari mumkin. 

V. VOSITACHILIK HAQI VA UNI TOʻLASH TARTIBI 

5.1. Mijozning hisobvaragʻida vositachilik haqini toʻlash uchun pul mablagʻlari mavjud boʻlmaganida yoki 

yetarli boʻlmaganida, qarzdorlikning qoplanmagan qismi tegishli tartibda ijro qilinadigan toʻlov talabnomasi qoʻyish 

orqali Kartoteka-2 ga joylashtiriladi. Ushbu toʻlov talabnomasi biror-bir koʻshimcha tasdiqlarsiz Mijoz tomonidan 

akseptlangan hisoblanadi. 

5.2. Hisobvaraqlarda mavjud pul mablagʻlaridan foydalanganlik uchun Bank Mijozga foizlar toʻlamaydi. 

 

VI. YAKUNIY QOIDALAR 

6.1. Taraflar Shartnoma boʻyicha oʻz majburiyatini bajarmaganligi yoki lozim darajada bajarmaganligi uchun  

Oʻzbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligi, Kelishuv va ushbu Tartibga asosan javobgar boʻladi. 

6.2. Shartnoma Mijozning arizasi boʻyicha, Mijoz tomonidan shartnoma majburiyatlari bajarilmaganida Bank 

talabi bilan chiqarilgan sudning qarori boʻyicha, shuningdek, amaldagi qonunchilikda va Kelishuvda koʻrsatilgan 

boshqa hollarda bekor qilingunga yoki toʻxtitilgunga qadar amal qiladi. 

6.2.1. Shartnoma  Mijoz tomonidan unga bank xizmatlari koʻrsatilganligi bilan bogʻliq barcha toʻlovlar 

toʻlanganidan soʻng istalgan vaqtda tegishli tartibda bekor qilinishi mumkin. 

6.3. Shartnoma toʻxtatilganidan yoki bekor qilinganidan soʻng Bank Mijozning arizasiga asosan hisobvaraqni 

yopadi, 7 (yetti) ish kunidan kechiktirmasdan unga Hisobvaraqda mavjud pul mablagʻlarining qoldigʻini beradi yoki 

uning topshirigʻiga asosan pul mablagʻlarining qoldigʻini boshqa hisobvaraqqa oʻtkazadi. Shartnoma toʻxtatilgan yoki 

bekor qilingan kundan boshlab 7 (yetti) ish kuni ichida Mijoz Bankka pul mablagʻlarini boshqa hisobvaraqqa oʻtkazish 

haqida yozma koʻrsatma bermasa, Bank pul mablagʻlari qoldigʻini Mijozning hisobvaragʻidan 29842 hisobvaraqqa 

oʻtkazadi. 

6.4. Shartnoma bekor qilinganida yoki toʻxtatilganida Bank Tariflariga asosan vositachilik haqi toʻlovlari 

Mijozga qaytarilmaydi. 

6.5. Shartnoma bilan bogʻliq nizolar taraflar tomonidan muzokara yoʻli bilan oʻzaro hal qilinadi. Nizolarni 

muzokara qoʻli bilan hal qilishning imkoniyati boʻlmagan hollarda, nizolar Kelishuvda belgilangan tartibda hal etiladi. 

6.6. Ushbu Tartibda nazarda tutilmagan Bank va Mijoz oʻrtasidagi munosabatlar Oʻzbekiston Respublikasining 

amaldagi qonunchiligi va Kelishuv bilan tartibga solinadi. 


