“Rysgal” PTB-niň Müdiriýetiniň Başlygynyň
2020-nji ýylyň 28-nji fewralyndaky № 26-iş belgili burugy bilen
TASSYKLANYLDY

“RysgalPay” töleg ulgamynda QR-koduny ulanmak arkaly
harytlaryň we hyzmatlaryň tölegi üçin pul serişdelerini geçirmegiň
DÜZGÜNLERI

1. ADALGALAR WE KESGITLEMELER
1. “RysgalPay” töleg ulgamynda QR-koduny ulanmak arkaly
harytlaryň we hyzmatlaryň tölegi üçin pul serişdelerini geçirmegiň
Düzgünleriniň ýazgysynda ulanylýan adalgalar indiki manylara eýedir:
1.1. “Bank” – “Rysgal” paýdarlar täjirçilik banky.
1.2. “QR-kod” – grafiki surat görnüşindäki kod. Onda pul serişdeleriniň
geçirimini amala aşyrmak üçin hökmany bolan maglumat kodlaşdyrylan
görnüşinde berlendir.
1.3. “Şertnamany baglaşmak hakynda arza” – Müşderiniň degişli tertipde
resmileşdirilen we gol çekilen ýazmaça arzasy. Ol Bank tarapyndan bellenilen
görnüşde bolup, Müşderi bilen Şertnamanyň baglaşylandygyny tassyklaýar.
1.4. “Müşderi” – Düzgünlere goşulýandygy hakynda Arza gol çekmek we
Banka bermek arkaly Şertnama baglaşan ýuridik şahs, hususy telekeçi.
1.5. “Pul serişdeleriniň geçirimi” (Geçirim) – harytlaryň we hyzmatlaryň
tölegi üçin Töleýjiniň pul serişdelerini Müşderiniň hasabyna geçirmek boýunça
Bankyň işi.
1.6. “Töleýji” – fiziki şahs. Onuň görkezmesi boýunça Bank Müşderiniň
haýryna Pul serişdeleriniň geçirimini amala aşyrýar.
1.7. “Geçirim hakynda görkezme” – RysgalPay priloženiýasyny ulanmak
arkaly Töleýji tarapyndan düzülen, elektron görnüşindäki görkezme.
1.8. “Geçirimleriň sanawy” – RysgalPay priloženiýasyndaky elektron
interfeýs. Onda Töleýjileriň pul serişdeleriniň Müşderiniň haýryna geçirmek
boýunça Bank tarapyndan ýerine ýetirilmek üçin kabul edilen görkezmeler
hakynda maglumat bar.
1.9. “Fiziki şahslar üçin RysgalPay” – hyzmat etmegiň aradaşlykdaky
kanaly. Mobil priloženiýasy arkaly Töleýjilere Geçirim hakynda görkezmäni

resmileşdirmek mümkinçiligini, şeýle hem awtomatlaşdyrylan bank
ulgamlaryndan hasaplar we amallar boýunça maglumaty almak mümkinçiligini
berýän awtomatlaşdyrylan ulgamdyr.
1.10. “Ýuridiki şahslar üçin RysgalPay” – hyzmat etmegiň aradaşlykdaky
kanaly. Mobil priloženiýasy arkaly Müşderilere Töleýjilerden pul serişdeleriniň
alnandyga hakynda maglumaty almak mümkinçiligini, şeýle hem
awtomatlaşdyrylan bank ulgamlaryndan hasaplar we amallar boýunça
maglumaty almak mümkinçiligini berýän awtomatlaşdyrylan ulgamdyr.
1.11. “Tehniki näsazlyk” – “Ulgamlaryň” ýaňadandan gaýtalanýan
garşylyk bildirmesi. Ol elektrik üpjünçiliginiň we aragatnaşyk torlarynyň
kesilmegi/tassyklanylmagy, Internete we Taraplaryň maglumatlar binýatlaryna
bolan elýeterliligiň näsazlygy ýa-da Taraplaryň gözegçiligi astynda bolmadyk
beýleki adatdan daşary/tehnogen ýagdaýlar sebäpli ýüze çykyp, Taraplaryň
Şertnamanyň şertlerini berjaý etmezligine getirýär.
“RysgalPay” töleg ulgamynda QR-koduny ulanmak arkaly harytlaryň we
hyzmatlaryň tölegi üçin pul serişdelerini geçirmegiň Düzgünlerinde ulanylýan
adalgalar Düzgünleriň şu bölüminde bellenilen manysynda ulanylýar.
2. Umumy düzgünler
2.1. “RysgalPay” töleg ulgamynda QR-koduny ulanmak arkaly harytlaryň
we hyzmatlaryň tölegi üçin pul serişdelerini geçirmegiň şu Düzgünleri (mundan
beýläk Düzgünler) Töleýjiler tarapyndan Müşderiniň haýryna amal edilen pul
serişdeleriniň geçirimi Bank tarapyndan Türkmenistanyň milli pul birliginde
amala aşyrylanda (mundan beýläk Hyzmat), Bank bilen Müşderiniň özara
gatnaşygynyň tertibini we usulyny kadalaşdyrýar hem-de Hyzmatlary ýerine
ýetirmek hakynda şertnamany (mundan beýläk Şertnama) baglaşmagyň kysymly
şertlerini berkidýär we “RysgalPay” töleg ulgamyndaky işde Şertnamanyň
taraplarynyň hukuk gatnaşyklaryny belleýär.
2.2. Şu Düzgünler ähli Müşderiler üçin häzirki Düzgünlere goşulmak
arkaly Şertnama baglaşmak babatda açyk teklipdir (ofertadyr).
2.3. Bolup biljek Müşderileriň Düzgünler bilen tanşyp bilmekleri üçin,
şeýle hem Müşderileri Düzgünleriň üýtgeşmeleri we goşmaçalary bilen, has
takygy Düzgünleriň täze neşirleri bilen tanyşdyrmak üçin Bank ýokarda
görkezilen maglumaty Bankyň korporatiw internet-saýtynda ýerleşdirýär:
www.rysgalbank.com.tm.
Ýokarda görkezilen usulda ýerleşdirilen Düzgünler, şeýle hem şu
Düzgünleriň üýtgeşmeleri we goşmaçalary şeýle görnüşde ýerleşdirilenden 10
(on) günden soňra güýje girýär.
2.4. Maglumatyň Bank tarapyndan saýtda ýerleşdirilen pursaty
Müşderiniň açyk görnüşde ýerleşdirilen maglumat bilen tanyşan pursaty

hasaplanylýar.
2.5. Şertnama Müşderiniň Düzgünlere goşulmak hakynda şu Düzgünleriň
№ 1 belgili Goşundysyndaky görnüş boýunça ýazmaça arzany (mundan beýläk
Arza) bermek ýoly bilen şu Düzgünlere goşulmagy hem-de onuň Bank
tarapyndan kabul edilmegi arkaly baglaşylýar.
Şu Düzgünleriň şertleri Müşderi tarapyndan tutuşlygyna, hiç hili kadadan
çykmasyz kabul edilýär.
Şertnama näbelli möhlete baglaşylan diýip hasaplanylýar hem-de Bank
tarapyndan Müşderiniň şu Düzgünlere goşulmak hakyndaky Arzasy kabul edilen
pursatyndan güýje girýär.
Bank Müşderi tarapyndan Bankda açylan hasabyň bolan ýagdaýynda
Arzany kabul etmek hakyndaky çözgüdi kabul edýär.
Şertnama baglaşylan pursatyndan başlap Müşderi we Bank olar babatda şu
Düzgünlerde göz öňünde tutulan ähli borçnamalary öz üstlerine alýarlar hem-de
ähli hukuklara eýe bolýarlar.
2.6. Müşderi tarapyndan anyklaýyş (identifikasiýa) serişdeleriniň we
elýeterlilik serişdeleriniň ulanylmagy bilen bagly ähli maglumat gizlindir hemde Şertnamanyň taraplarynyň ýazmaça razylygy bolmazdan ýa-da
Türkmenistanyň hereket edýän kanunçylygynda göz öňünde tutulan
ýagdaýlardan başga halatlarda üçünji şahslara berlip bilinmez.
2.7. Bank Töleýjileriň görkezmeleriniň esasynda pul serişdeleriniň
geçirimini Müşderiniň hasabyna Dügünleriň 4-nji bölümine laýyklykda amala
aşyrýar, Müşderä hakyky wagt tertibinde Töleýjileriň geçirilen pul serişdeleri
hakyndaky maglumaty berýär.
2.8. Müşderi Düzgünleriň 5-nji bölüminde beýan edilen şertlerde Bankyň
tariflerine laýyklykda Müşderiniň hasabyna Pul serişdeleriniň geçirimi üçin
Banka ýygymlary töleýär.
3. Taraplaryň hukuklary we borçlary
3.1. Bank borçlanýar:
3.1.1. Şertnama baglaşylandan soňra 10 (on) iş gününden giç bolmadyk
möhletde RysgalPay priloženiýasy arkaly Müşderiniň haýryna Töleýjileriň Pul
serişdeleriniň geçirimi boýunça işi gurnamaga.
3.1.2. Türkmenistanyň kanunçylygy tarapyndan bellenilen möhletlerde
Müşderiniň haýryna Töleýjileriň Pul serişdeleriniň geçirimini amala aşyrmaga.
3.1.3. Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda
Müşderiniň haýryna Töleýjileriň Geçirimleri hakyndaky maglumaty we
Geçirimleriň sanawynyň geçirilen faýllarynyň arhiwlerini saklamaga.
3.1.4. Pul serişdeleriniň geçirimi hakyndaky görkezmeleri “QR-koddaky”
maglumata görä ýerine ýetirmäge.

3.1.5. Töleýjä Pul serişdeleriniň geçirimi hakyndaky görkezmäniň ýerine
ýetirilmek üçin kabul edilendiginiň tassyknamasy hökmünde Geçirimler
sanawynda ýazgyny bermäge.
3.1.6. 5 minutdan giç bolmadyk möhletde Töleýjiniň pul serişdeleriniň
Müşderä geçirilendigi hakynda Geçirimler sanawyndaky elektron ýazgy
görnüşindäki maglumaty bermäge.
3.2. Bankyň hukugy bar:
3.2.1. Amal jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileri kanunlaşdyrmak ýada terrorçylygy maliýeleşdirmek maksatlary üçin amala aşyrylýar diýen şübhe
bolan ýagdaýynda Töleýjä Pul serişdeleriniň geçirimi babatda garşylyk
bildirmäge.
3.2.2. Birtaraplaýyn tertipde ýygymlaryň hereket edýän tariflerine gaýtadan
seretmäge we täzelerini girizmäge. Bu hakynda şeýle üýtgeşmeleriň girizilýän
senesinden 10 senenama gün öňünden Müşderä habar berýär.
Tarifleriň üýtgänligi hakynda Müşderä habar bermek şu Düzgünleriň 2.3
we 2.4 bölümlerine laýyklykda amala aşyrylýar.
3.2.3. Müşderiden Müşderi, Müşderiniň wekilleri, peýda görüjileri we
benefisiarlary hakynda, şeýle hem Bank tarapyndan Türkmenistanyň
“Jenaýatçylyk ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we
terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek hakynda” kanun
tarapyndan bellenilen funksiýalaryň ýerine ýetirilmegi üçin hökmany bolan
islendik resminamalary soramaga.
3.2.4. Bankyň bellän möhletlerinde Müşderi tarapyndan şu Düzgünleriň
3.2.3 bendiniň çäklerindäki maglumatlaryň we resminamalaryň berilmedik
ýagdaýynda Şertnamanyň hereketini togtatmaga.
3.2.5. Aşakda görkezilen ýagdaýlarda Şertnamadan birtaraplaýyn tertipde
Müşderä ýa ýazmaça habar bermek ýa-da “RysgalPay” ulgamyny ulanmak
arkaly habarnama ibermek bilen ýüz öwürmäge:
- eger-de şu Düzgünleriň 3.2.4 bendine laýyklykda Şertnamanyň
hereketiniň togtadylan döwri 3 (üç) we ondan köp aýdan ybarat bolsa;
- Şertnama baglaşmak hakyndaky Arzada görkezilen Müşderiniň hasabyna
6 (alty) aýyň dowamynda Pul serişdeleriniň geçirimi bolmasa.
Şertnama Bank tarapyndan şeýle habarnama iberilen pursatyndan bozlan
(hereketini bes eden) diýip hasaplanylýar.
3.2.6. Şu Düzgünleriň 2.3 we 2.4 bölümlerinde bellenilen tertipde
Düzgünlere üýtgeşmeleri we goşmaçalary birtaraplaýyn tertipde girizmäge.
3.3. Müşderi borçlanýar:
3.3.1. Bankyň hyzmatlary üçin tarifler tarapyndan bellenilen möçberlerde
hem-de şu Düzgünleriň 5-nji bölüminde görkezilen tertipde tölemäge.

3.3.2. Pul möçberlerindäki ýüze çykarylan laýyk gelmezlikler hakynda
tranzaksiýa geçirilen gününden soňra indiki iş gününden gijä galman Banka
habar bermäge.
3.3.3. Bank tarapyndan Müşderiniň hasabyna artykmaç ýa-da ýalňyşlyk
bilen geçirilen pul serişdelerini Bank tarapyndan ýazmaça habarnama alnandan
soňra 3 (üç) iş gününden giç bolmadyk wagtda gaýtaryp bermäge.
3.3.4. Töleýjileri rekwizitler we Pul serişdeleriniň geçirimini amala
aşyrmaga ýol berýän beýleki maglumat bilen üpjün etmäge.
3.3.5. Rekwizitler üýtgän halatynda “QR-kody” bolan Töleýjilere
görkezilýän çap edilen maglumatlary özbaşdak täzelemäge.
3.3.6. Şertnamany baglaşmak hakyndaky Arzada göz öňünde tutulan
rekwizitler üýtgän halatynda bu üýtgeşmeler güýje girmezinden 10 (on)
senenama gününden öň Banka habar bermäge.
3.3.7. Bank tarapyndan ýazmaça talapnama alnan senesinden başlap ýedi iş
gününden giç bolmadyk möhletde şu Düzgünleriň 3.2.3 bendine laýyklykda
Bank tarapyndan soralýan maglumatlary we resminamalary Banka bermäge.
4. Pul serişdelerini geçirmegiň tertibi
4.1. Töleýjileriň pul serişdeleriniň geçirimi olar tarapyndan geçirim
hakyndaky berlen Görkezmeleriň esasynda amala aşyrylyp, olarda Bankyň pul
serişdeleriniň Müşderiniň hasabyna geçirilmegini amala aşyrmagy üçin
hökmany bolan rekwizitler bardyr: pul serişdelerini alyjynyň ady, onuň
hasaplaşyk hasabynyň belgisi, Müşderiniň hasaby açylan bankynyň ady we
rekwizitleri, Pul serişdeleriniň geçiriminiň möçberi, şeýle hem Töleýji hakynda
maglumatlar.
4.2. Geçirimler amal edilende Geçirim hakyndaky maglumat Töleýji
tarapyndan RysgalPay priloženiýesi arkaly “QR-koddan” skanirlenilýär.
4.3. Geçirilen töleg hakyndaky maglumat RysgalPay priloženiýesinde,
geçirimleriň sanawyny görkezýän bölümde ýuridiki şahslar üçin görünýär.
5. Bankyň hyzmatlarynyň nyrhy we hasaplaşyk tertibi
5.1. Ýerine ýetirilen hyzmatlar üçin Müşderi Bankyň tariflerine görä
Banka ýygym töleýär.
5.2. Töleg Müşderiden Bankyň tarifleri tarapyndan bellenilen tertipde
alynýar.
5.3. Müşderi Bankyň tariflerine görä Hyzmatlar üçin Banka berilmeli
tölegleri Bank hasabynyň şertnamasynyň esasynda özüniň açyk hasabyndan
öňünden şu akseptiň şertlerinde (onda pul serişdeleriniň bolmadyk halatynda
onuň Bankda açylan ähli bank hasaplaryndan) almak (geçirmek) hukugyny
Banka berýär.
5.4. Müşderiniň ýa-da Bankyň başlangyjy bilen Hyzmatlaryň ýerine
ýetirilmegi togtadylan halatynda, şeýle hem Bankyň başlangyjy bilen
Şertnama ýatyrylan ýagdaýynda Bank Hyzmatlar üçin Müşderiden öňünden

alnan tölegi gaýtaryp bermeýär.
5.5. Töleýjiler tarapyndan Pul serişdeleriniň geçirimi amal edilende
olara hyzmat etmek Bankyň fiziki şahslar üçin tariflerine laýyklykda amala
aşyrylýar.
6. Gizlinlik
6.1. Taraplaryň ikitaraplaýyn razylygy boýunça Gizlinlik şertnamasynyň
çäklerinde Şertnamanyň maksadyna we mazmunyna, onuň ýerine ýetirilişiniň
gidişine we alnan netijelere degişli islendik maglumat gizlin diýip ykrar edilýär.
6.2. Taraplaryň her biri Şertnamanyň çäklerinde oňa elýeterli bolan gizlin
maglumatyň rugsatsyz ulanylmakdan, ýaýradylmakdan ýa-da çap edilmekden
goragyny üpjün edýär. Şeýle maglumat beýleki Tarapyň ýazmaça razylygy
bolmazdan üçünji şahslara berilmez hem-de Şertnama boýunça borçlary ýerine
ýetirmekden başga gaýry maksatlar üçin ulanylmaz.
6.3. Gizlinlik şertleriniň bozulmagy bilen dörän islendik zelel
Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda kesgitlenilýär we öwezi dolunýar.
6.4. Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda ygtyýarlandyrylan döwlet
edaralarynyň talaby boýunça Taraplar tarapyndan maglumatyň berilmegi
gizlinlik tertibiniň bozulandygyny aňlatmaýar.
6.5. Taraplaryň maglumatyň gizlinliginiň goragy boýunça borçlary
Şertnamanyň hereket edýän ähli wagtyna, şeýle hem onuň hereket edýän döwri
tamamlanandan soňra 5 (bäş) ýylyň dowamyndaky wagta degişlidir.
6.6. Taraplaryň haýsam bolsa biri tarapyndan gizlin maglumatyň aýan
edilen halatynda şol Tarap şeýle aýan etmäniň netijesinde beýleki Tarap
tarapyndan çekilen we resminamalaýyn tassyklanylan seleleiň öwezini
Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda dolmalydyr.
7. Şahsy maglumatlar
7.1. Taraplar şahsy maglumatlaryň işlenilip taýýarlanylmagyny amala
aşyrmak babatda, şeýle hem gizlinligi we goragy üpjün etmek babatda
borçlanýarlar.
7.2. Şahsy maglumatlar işlenilip taýýarlanylanda Taraplar şahsy
maglumatlaryň goragy üçin ýa-da olara bolan tötänden elýeterlilik, şahsy
maglumatlaryň ýok edilmegi, üýtgedilmegi, bloklanylmagy, göçürmesiniň
edilmegi, berilmegi, ýaýradylmagy, şeýle hem gaýry bikanun hereketler babatda
hökmany hukuk, guramaçylyk we tehniki çäreleri görmäge ýa-da olaryň
görülmegini üpjün etmäge borçlanýarlar.
7.3. Türkmenistanyň “Şahsy durmuş hakynda maglumat we ony goramak
hakynda” kanunynda göz öňünde tutulan ýagdaýlarda Müşderi Bankyň talaby
boýunça Töleýjileriň şahsy maglumatlarynyň işlenilip taýýarlanylmagy we
Banka berilmegi üçin hukuk esaslary bolan resminamalary we/ýa-da
maglumatlary almaga we Banka bermäge borçlanýar.

7.4. Taraplaryň biri tarapyndan Şertnamanyň talaplarynyň we/ýa-da şahsy
maglumatlaryň goragy çygryndaky Türkmenistanyň kanunçylygynyň bozulan
halatynda şol Tarap öz hasabyna Şertnamanyň şertlerini we/ýa-da şahsy
maglumatlaryň goragy çygryndaky Türkmenistanyň kanunçylygyny bozmadyk
Tarapa bildirilen ähli nägilelikleri kadalaşdyrmaga, şeýle hem bozulmanyň
netijesinde beýleki Tarap tarapyndan çekilen islendik zelelleri we çykdajylary
tölemäge borçlanýar.
8. Taraplaryň jogapkärçilikleri
8.1. Şu Şertnama boýunça özleriniň borçlarynyň ýerine ýetirilmändigi ýada talabalaýyk ýerine ýerine ýetirilmändigi üçin Taraplar Türkmenistanyň
kanunçylygyna laýyklykda jogapkärçilik çekýärler.
8.2. Şertnama borçlarynyň ýerine ýetirilmezligi ýa-da talabalaýyk ýerine
ýetirilmezligi ýeňip geçip bolmajak güýjüň, şol sanda suw joşgunynyň,
ýangynyň, ýer titremesiniň we beýleki tebigy betbagtçylyklaryň, tehnogen
heläkçilikleriň, şeýle hem harby hereketleriň netijesi bolsa Taraplar
jogapkärçilikden boşadylýar.
Ýeňip geçip bolmajak güýjüň ýagdaýlarynyň dowam edýän wagtynda şu
Şertnama boýunça geçirimler togtadylýar we olar hereketini tamamlandan soňra
gaýtadan dowam edilýär.
8.3. Taraplaryň şu Şertnama boýunça borçlaryny ýerine ýetirmäge päsgel
berýän döwlet häkimiýet edaralarynyň kanuny namalary, kararlary we
görkezmeleri güýje giren ýagdaýynda Şertnamanyň hereketi bes edýär.
8.4. Müşderi şu Şertnamanyň ýerine ýetirilmeginiň çäklerinde Pul
serişdeleriniň geçirimini amala aşyrmak üçin Töleýjä berlen nädogry rekwezitler
bilen bagly ähli töwekgelçilikler babatda özbaşdak jogapkärçilik çekýär.
9. Şertnamanyň hereket edýän döwri we ony bozmagyň tertibi
9.1. Şu Şertnama Şertnamanyň 1.3. bendine laýyklykda onuň baglaşylan
pursatyndan güýje girýär we çäklendirilmedik möhletde hereket edýär.
9.2. Islendik Tarapyň 3.2.5. bentde görkezilen ýagdaýdan başga halatda
beýleki tarapyň habarnamany alan senesini kesgitlemäge ýol berýän usulda
beýleki Tarapa ýazmaça habar bermek bilen Şertnamany birtaraplaýyn
kazyýetsiz tertipde bozmaga hukugy bardyr.
9.3. Şertnamanyň 3.2.5. bendinde göz öňünde tutulan ýagdaýlardan başga
halatlarda Şertnama Taraplaryň biri tarapyndan onuň bozulanlygy hakynda
ýazmaça arza alan gününden başlap 30 (otuz) senenama güni geçenden soňra
bozulan diýip hasaplanylýar.

10. Gaýry şertler
10.1. Bankda ýa-da Müşderide Tehniki näsazlyk bolan ýagdaýynda Tehniki
näsazlyk bolan Tarap telefon we/ýa-da elektron poçta arkaly beýleki Tarapa
Tehniki näsazlygyň ýüze çykan gününde habar berýär.
Maglumatyň berilmegi Tehniki näsazlyk aradan aýrylýança togtadylýar.
10.2. Şu resminamanyň üsti bilen Taraplar Şertnamanyň çäklerinde alnypberiljek resminamalaryň we maglumatlaryň, şol sanda elektron aragatnaşyk
serişdeleriniň üsti bilen alnyp-beriljekleriň Şertnamadan ýa-da onuň bilen
baglylykda Taraplaryň arasynda ýüze çykan jedellere seredilende beýleki
subutnamalar bilen deň hatarda Taraplar tarapyndan subutnama hökmünde ykrar
ediljekdigi babatynda ylalaşyga geldiler.
10.3. Şertnama boýunça ähli habarnamalar we talapnamalar Şertnama
tarapyndan olary ibermegiň gaýry tertibi göz öňünde tutulan ýagdaýlardan başga
halatlarda olaryň Goşulmak hakyndaky arzada görkezilen salgy boýunça iberilen
ýagdaýynda, poçtanyň üsti bilen hat arkaly içine salnanlaryň sanawy we
berlendigi hakyndaky habarnama bilen iberilen ýagdaýynda, çaparyň üsti bilen
beýleki Tarapyň ygtyýarlandyrylan şahsyna berlen ýagdaýynda ýa-da RysgalPay
ulgamyny ulanmak arkaly iberilen ýagdaýynda Şertnamanyň beýleki tarapyna
talabalaýyk iberilen diýip hasaplanylýar.
10.4. Salgylaryň ýa-da beýleki rekwizitleriň (şol sanda Müşderi tarapyndan
ygtyýarlandyrylan şahslaryň Goşulmak hakyndaky Arzasynda görkezilenler)
üýtgänligi hakynda Taraplar bu üýtgeşmeler güýje girmezinden 10 (on)
senenama gün öňünden bir-birine ýazmaça habar bermäge borçlanýarlar.
10.5. Taraplaryň hiç biriniň üçünji şahslara özleriniň Şertnama boýunça
hukuklaryny we borçlaryny beýleki Tarapyň ýazmaça razylygy bolmazdan
bermäge hukugy ýokdur.
10.6. Şu Şertnama boýunça jedeller ýazmaça nägilelikleri bermek arkaly
kazyýete çenli tertipde düzgünleşdirilmäge degişlidir. Ýazmaça nägileliklere
seretmegiň möhleti olar kabul edilenden soňra 30 (otuz) senenama gündür.
Taraplar
tarapyndan
düzgünleşdirilmedik
jedeller
Türkmenistanyň
kanunçylygyna laýyklykda çözülýär.

Müdiriýetiň Başlygynyň 2020-nji ýylyň 28-nji fewralyndaky № 26-iş belgili burugy bilen tassyklanylan “RysgalPay” töleg ulgamynda QRkoduny ulanmak arkaly harytlaryň we hyzmatlaryň tölegi üçin pul serişdelerini geçirmegiň Düzgünleriniň № 1 belgili Goşundysy

“RYSGALPAY”
TÖLEG ULGAMYNDA QR-KODUNY ULANMAK ARKALY HARYTLARYŇ WE HYZMATLARYŇ
TÖLEGI ÜÇIN PUL SERIŞDELERINI GEÇIRMEGIŇ DÜZGÜNLERINE GOŞULMAK HAKYNDA
ARZA
MÜŞDERI TARAPYNDAN DOLDURYLÝAR

Müşderiniň doly ady
___________________________________________________________________________________________________________________________

ŞSB
E-Mail*
Ygtyýarlandyrylan şahsyň F.A.A.:
Wezipesi:
Nämäniň esasynda hereket edýär:

El tel.

* Setiriň doldurylmagy hökmany däl.

Şu resminamanyň üsti bilen müşderiler üçin hökmany güýje eýe bolan “RYSGALPAY” töleg ulgamynda QRkoduny ulanmak arkaly harytlaryň we hyzmatlaryň tölegi üçin pul serişdelerini geçirmegiň Düzgünlerine (mundan
beýläk Düzgünler) goşulmaga razylygymy bildirýärin hem-de görkezilen şertlerde Hyzmatlary ýerine ýetirmek hakynda
şertnamany baglaşmagy haýyş edýärin.
www.rysgalbank.com.tm salgysy boýunça Bankyň saýtynda ýerleşdirilen Düzgünler (şol sanda Bankyň Tarifleri)
bilen tanyşandygymy tassyklaýaryn hem-de olary ýerine ýetirmäge borçlanýaryn.
1.
2.

“RYSGALPAY” töleg ulgamynda QR-koduny ulanmak arkaly harytlaryň we hyzmatlaryň tölegi üçin fiziki
şahslardan pul serişdelerini geçirmek hyzmatyny birikdirmegiňizi haýyş edýärin.
Indiki ygtyýarlandyrylan işgäre ygtyýarlyk bermegiňizi haýyş edýärin:
Ygtyýarlandyrylan şahsyň
F.A.A.

Wezipesi

El telefon belgisi**
+

9

9

3

** El telefon belgisi Müşderiniň adyna resmileşdirilen bolmalydyr.

Açar söz
Müşderiniň F.A.A. we goly:
M.Ý.

/

Sene

.

.20

BANK TARAPYNDAN DOLDURYLÝAR

"
"
baglaşyldy.

20__ý. senede Hyzmatlary ýerine ýetirmek hakynda №

belgili şertnama

Hyzmatlary ýerine ýetirmek hakynda şertnamany resmileşdirmek üçin resminamalar, Müşderiniň / Müşderiniň
ygtyýarlandyrylan işgäriniň ygtyýarlyklaryny barlady:
F.A.A.

Goly

Bölümi
Telefon

/goşm.

Sene

.

.20

ý.

Bölüm ýolbaşçysynyň F.A.A. _____________________________________ Goly
M.Ý.
Şertnamany baglaşmak babatda garşylyk bildirildi:
_________________________________
Bölüm ýolbaşçysynyň F.A.A.
___________________________________________
Goly
M.Ý.
____ ___________________20___ýyl

ý.

