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Интернет-банкинг Optima24: технологиялардын ийгилиги
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Жеке адамдар үчүн  OPTIMA24 жаңы интернет банкинг  - бул, Сиздин жашооңузду абдан 
жайлуу кыла турган, жогорку технологиялык продукт. 

Сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, төмөндөгүдөй операциялар жана мүмкүнчүлүктөр бар:  
• Банк ичинде картан картка  акча которуулар 
• Көчүрмөлөрдү тез жана ыңгайлуу алуу 
• Карттарды тосмолоо  
• Жабдуучулардын көлөмдүү тизмеси, Сиз, алардын кызмат көрсөтүүлөрүнө онлайн 
аркылуу төлөй аласыз:  коммуналдык чыгымдар, мобилдик жана  телефондук байланыш, 
кабелдик ТВ жана башкалар.     
• Заманбап достук интерфайс жана жөнөкөй навигация
• Операция жүргүзүү үчүн, абоненттик төлөмдүн жана комиссиянын жоктугу
•  Шаблондорду түзүү: дайыма кайталануучу төлөмдөргө жана акча которууларга абдан 
тез төлөө үчүн, Сиз, бир-эки басуу менен, шаблондорду түзө аласыз жана бул 
операцияларды жүргүзө аласыз
•  Сизде болгон бардык продуктыларды карап чыгуу (кредиттер, мөөнөттүү депозиттер, 
талап боюнча  төлөнүүчү эсептер)



Optima24 ыңгайлуу мобилдик банкинг
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Сиздерге, “Оптима Банк” Android жана 
IOS платформаларында өзүңүздүн 
мобилдик түзүлүшүңүздөн  
каражаттарды тез жана коопсуз 
башкаруу үчүн, акысыз «Оптима24»
мобилдик  тиркемени ишке 
киргизгендигин, кубануу менен 
билдиребиз.  

«Оптима24» тутуму  төмөндөгүлөргө 
мүмкүнчүлүк берет: 
• Сиздин өздүк жана Карттык эсептериңиздин абалын 
контролдоого; 
• Мобилдик жана белгиленген байланыш, интернет, 
коммуналдык кызматтар жана башка кызмат 
көрсөтүүлөргө төлөөгө;
• Карттар боюнча  акча которууларды жүргүзүүгө.

«Оптима Банк»  заманга жараша иштейт жана дайыма 
өзүнүн кардарлары жөнүндө ойлойт, анткени, өзүнүн 
банктык эсептерин аралыктан башкаруу тутуму – бул, 
реалдуу убакыт режиминде өзүнүн төлөмдөрүн 
контролдоонун жана жайлуу аймактан чыкпастан 
туруп, аларды кайсы гана жерде болбосун 
жүргүзүүнүн мыкты мүмкүнчүлүгү.   



Optima24интернет-банкингге кантип кошулуу керек?
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Өзүңүздүн жеке өзгөчө каттоо кодуңузду алыңыз. Муну төлөм 
терминалы же “Оптима Банктын” кайсы гана болбосун бөлүмү 
аркылуу  оңой эле жасаса болот. 

Төлөм терминалы аркылуу кодду алуу үчүн, Сиз төмөндөгү 
кадамдарды жасашыңыз керек: 
1-кадам:   Банктык кызматтар> Optima24кө катталуу менюсуна 

өтүңүз;
2-кадам: Төлөм картыңызды төлөм терминалына коюп, пин-кодду 
киргизиңиз; 
3-кадам:  Андан ары тутумдун нускамсына ылайык  аракет 
кылыңыз. Сиз каттоо процессинде көрсөткөн телефон номерге
www.optima24.kg сайтында каттоону  улантуу үчүн SMS – код келет. 

http://www.optima24.kg/


Optima24кө кантип катталуу керек?
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➢ Сиз, катталганды тастыктоо үчүн SMS кодду алганда, интернет-браузердеги www.optima24.kg
барагына киришиңиз керек. 

➢ "ТУТУМГА КИРҮҮ”  блогундагы “Каттоо” шилтемесин басуу керек  
➢ Нускаманы кунт коюп окуп, аларды аткаргыла жана “УЛАНТУУ” баскычын басыңыз

http://www.optima24.kg/
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Optima24кө кантип катталуу керек?

➢ ОПТИМА24  сервисин берүү шарттарын кунт коюп окуп чыгыңыз жана 
аны менен макул болуңуз.  

➢ УЛАНТУУ баскычын басыңыз.  
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КАТТОО формасында Сизге 
түздөн түз төмөндөгүлөр керек: 
• «Кардардын ID коду» талаасын 
толтуруу (Сиздин төлөм 
картыңыздын алдыңкы  бетинде 
көрсөтүлгөн алты цифра);
• Каттоонун SMS кодун 
киргизиңиз  (SMS билдирүү Сиз 
көрсөткөн мобилдик 
оператордун номерине, каттоо 
үчүн коду менен OptimaBankтын 
колдонуучусунан келет); 
• Оң жактагы сүрөт менен кодду  
киргизиңиз  (коопсуздук үчүн 
кошумча текшерүү);
• Каттоону аяктоо үчүн, УЛАНТУУ 
баскычын басыңыз. 

•КУТТУКТАЙБЫЗ!

Сиз катталдыңыз!

Optima24кө кантип катталуу керек?



Тутумга кирүү үчүн, өзүңүздүн маалыматтарыңызды жана сүрөт 

менен кодду киригизиңиз
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➢Эми Сиз, ОПТИМА24 онлайн-банкинггин колдонгуңуз келген ар бир учурда, Сиз www.optima24.kg
сайтына киресиз жана  төмөндөгүлөрдү көрсөтүү менен, тутумга киресиз: 

➢Сиздин  ID кодду (Сиздин төлөм картыңыздагы алты число)
➢Сиздин шарттуу белгиңизди
➢Оң жактагы сүрөт менен текшерүү кодун (коопсуздукту текшерүү үчүн)   
➢КИРҮҮ баскычын басыңыз  

http://www.optima24.kg/


Optima24 интернет – банкинг боюнча  навигация

•Колдонуучунун бардык Карттык эсептери, “Карттар жана эсептер” деген жерде көрсөтүлгөн 
•  Сиздин кезектеги депозиттериңиз жана кредиттериңиз (эгерде алар болсо), “Депозиттер 
жана кредиттер” деген жерде көрсөтүлгөн

•Коммуналдык 
кызматтарга, уюлдук 
же стационардык 
телефон 
байланышына жана 
башкаларга төлөө, 
“Төлөмдөр” деген 
жерде көрсөтүлгөн
• “Акча которуулар” 

деген жерден, Сиз, 
өзүңүздүн төлөм 
карттарыңыздын 
ортосунда акча 
которууларды 
жүргүзө аласыз, же 
«Оптима Банктын» 
башка 
кардарларынын 
карттарына 
акчаларды чегере 
аласыз.9



Меню пункту: Карттар жана эсептер. Карттык эсеп боюнча  көчүрмө

Сиз ошондой эле, Оптима24  интернет –банкингдин жардамы менен төмөндөгүлөрдү аткара 
аласыз: 
1. Карт жоголгон учурда аны тосмолоо 
2. Карт боюнча  өзүңүздүн транзакцияларды текшерүү. Муну жасоо үчүн, Сиз карай турган 
статистика мезгилин көрсөтүңүз. Бул көчүрмөнү Excel, PDF формасында эскпорттоого жана 
басып чыгарууга болот 10
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Меню пункту: Төлөмдөр

Сиз,  түзүмдөштүрүлгөн каталогдон Сизге керектүү  кызмат көрсөтүүнү табуу  менен, 
коммуналдык кызматтарга, мобилдик жана телефондук байланышка, кабелдик ТВга, 
интернет дүкөндөргө жана башкаларга онлайн түрүндө төлөй аласыз. 

Операция жүргүзүү үчүн абоненттик төлөм жана комиссия жок!
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Меню пункту: Акча которуулар

«Оптима Банк» ААКсынын өзүнүн карттарынын жана башка 
карттардын ортосунда дароо жана акысыз акча каражаттарын 
которуу !



Шаблондорду тууралоо
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Дайыма бирдей төлөм жүргүзөсүзбү?  Өзүңүздүн, жубайыңыздын, ата-энеңиздин жана 

балдарыңыздын телефондоруна акча саласызбы?  Светке, газга жана интернетке төлөйсүзбү?  

Андай болсо ыңгайлуу  шаблондорду түзүңүз, аларга маанилүү аталыштарды бериңиз  - Сиз, 

телефон номерин, эсептерди же жабдуучулар менен ID контрактты көрсөтүүдө,  жаңылыштык  

кетирүү мүмкүнчүлүгүн азайтасыз. Ошону менен кошо, ар бир төлөмдөн кийин Сиз, текшерүүчү 

смс-кодду киргизбейсиз.  Шаблондорду дайыма өзгөртүүгө же кереги жокторду өчүрүүгө  болот.   

Ыңгайлуу!



Смартфонго Optima24тү кантип орнотуу керек?
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Android үчүн алуунун түз шилтемеси
https://play.google.com/store/apps/details?id=
kz.optimabank.optima24&hl=ru

IOS  үчүн алуунун түз шилтемеси
https://itunes.apple.com/kg/app/optima
24/id1021852052?mt=8

Смартфонуңузга  GooglePlay (эгерде Сиздин телефонуңуз Android   платформасында 
болсо) же  AppStore (эгерде Сиздин телефонуңуз iOs  платформасында болсо)  
программасын ачыңыз, издөөгө Optima24тү киргизиңиз жана «Оптима Банк» 
логотиби менен программаны тандаңыз. Аны телефонуңузга орнотуңуз жана 
колдонуңуз!



Кандайдыр бир суроолор пайда болгондо, кардардын
номерин  көрсөтүү жана көйгөйдү жазуу менен, 
optima24@optimabank.kg дарегине кат жазыңыз
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mailto:optima24@optimabank.kg


Рахмат!

“Optima Bank” OJSC
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