Типтік үлгіні
«АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесі
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«АТФБанк» АҚ Басқармасы
(2018 жылғы 13 желтоқсандағы №113 хаттама)
бекіткен
Типовая форма
утверждена Советом директоров АО «АТФБанк»
(решение № 01-з/2019 от 15 января 2019 года)
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Заңды тұлға (оның филиалдары мен ӛкілдіктері), жеке кәсіпкер, жеке нотариус, жеке сот орындаушысы мен
Қазақстан Республикасы адвокат-резидентінің, шетелдік дипломатиялық және консулдық ӛкілдік, сондай-ақ
зейнетақы жинақ қорлары, банктер, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының банктік шот туралы шартына
қосылу туралы Ӛтініш
/Заявление о присоединении
к Договору банковского счета юридического лица (его филиалов и представительств) и индивидуального
предпринимателя, частного нотариуса, частного судебного исполнителя и адвоката-резидента Республики
Казахстан, иностранного дипломатического и консульского представительства, а также ликвидационных
комиссий накопительных пенсионных фондов, банков, страховых (перестраховочных) организаций
1. КЛИЕНТТІҢ ДЕРЕКТЕРІ /ДАННЫЕ КЛИЕНТА
заңды тұлға /юридическое лицо:
Атауы (ұйымдық-құқықтық нысанды қоса алғанда (болған жағдайда)) / Наименование (включая организационно –
правовую форму (при наличии))
_____________________________________________________________________________________________________
Тіркеу/қайта тіркеу туралы құжаттың деректері /Данные документа о регистрации/перерегистрации:
____________________________________________________________________________________________________
______________қ. филиал/өкілдік /филиал / представительство в г. _________________________________________,
филиал/ӛкілдікті тіркеу/қайта тіркеу туралы құжаттың деректері /Данные документа об учетной регистрации/
перерегистрации филиала/представительства:
_____________________________________________________________________________________________________
□ жеке кәсіпкер, жеке нотариус, жеке сот орындаушысы, Қазақстан Республикасының адвокат-резиденті
/индивидуальный предприниматель, частный нотариус, частный судебный исполнитель, адвокат-резидента
Республики Казахстан:
Аты-жөні /Ф.И.О., туған жері/ место рождения:
_____________________________________________________________________________________________________
Жеке кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркелгендігін растаушы құжаттардың/лицензиялардың деректерілицензия
ретінде тіркеу есебіне қою туралы куәліктің деректері / Данные документа, подтверждающего государственную
регистрацию
в
качестве
индивидуального
предпринимателя
/
лицензии:
_____________________________________________________________________________________________________
□ шетелдік дипломатиялық және консулдық өкілдік /иностранное дипломатическое и консульское
представительство:
________________________________________________________________________________________________
□ зейнетақы жинақ қоры, банк, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясы /ликвидационная
комиссия накопительного пенсионного фонда, банка, страховой (перестраховочной) организации:
Таратылатын ұйымның атауы /Наименование ликвидируемой организации:
Клиенттің заңды мекенжайы /Юридический адрес Клиента:
Нақты орналасқан орны (Заңды мекенжайынан басқа болса)/ Фактическое местонахождение Клиента (если отличается от
юридического адреса):
Телефон ____________________, факс ___________________________, E-mail ____________________________
Клиенттің ЖСН/БСН /ИИН/БИН Клиента:
 Резидент/Резидент
 Бейрезидент /Нерезидент
Салық салу мақсаттары үшін резиденттілік елі /Страна

Резиденттілік белгісі/ Статус резидентства

резидентства для целей налогообложения* _________________
* Егер резиденттік елі АҚШ болса, Клиент W-9 нысанын
немесе W-8BEN-E нысанын толтырады /Если страна
резидентства США, Клиент заполняет форму W-9 или форму
W-8BEN-E)
Сатудың болжанған жылдық көлемі (табыс)* (Банкке жүгінген сәтіндегі есептік бағам бойынша теңгедегі
баламасы))/Предполагаемый годовой объем продаж (доход)* (эквивалент в тенге по учетному курсу в момент
обращения в Банк):
150 мың $-ға дейін / до 150 тыс. $
150 мыңнан 6 млн.-ға дейін / от 150 тыс. до 6 млн. $
6 млн. $-дан 100 млн. $-ға дейін
100 млн. $-дан кӛп
Белгі қою/Проставить галочку
2. БАНКТІК ШОТ ТУРАЛЫ ШАРТҚА ҚОСЫЛУ ТУРАЛЫ ӚТІНІШ /
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ДОГОВОРУ БАНКОВСКОГО СЧЕТА
Заңды тұлға (оның филиалдары мен ӛкілдіктері), жеке Подписывая настоящее Заявление о присоединении к
кәсіпкер, жеке нотариус, жеке сот орындаушысы мен Договору банковского счета юридического лица (его
Қазақстан Республикасы адвокат-резидентінің, шетелдік филиалов и представительств) и индивидуального
дипломатиялық және консулдық ӛкілдік, сондай-ақ предпринимателя,
частного
нотариуса,
частного
зейнетақы жинақ қорлары, банктер, сақтандыру (қайта судебного
исполнителя
и
адвоката-резидента
сақтандыру) ұйымдарының ағымдағы шот туралы шартына Республики Казахстан, иностранного дипломатического
қосылу туралыӚтінішке (бұдан әрі мәтін бойынша - Ӛтініш) и
консульского
представительства,
а
также
□ ӛз қолымен немесе
ликвидационных комиссий накопительных пенсионных
□ Уәкілетті тұлға арқылы (тӛменде кӛрсетілген) қол қоя фондов,
банков,
страховых
(перестраховочных)
отырып,
организаций (далее – Заявление)
Клиент тӛмендегілерді сұрайды:
□ собственноручно или
1) ағымдағы шот ашу:
□ в лице уполномоченного лица (указанного ниже),
- теңгеде: Иә □
Жоқ □
Клиент просит:
- АҚШ долларында: Иә □
Жоқ □
1) открыть текущий (-е) счет (-а) (далее – Текущий (-ие)
- ЕУРОДА:
Иә □
Жоқ □ - ӛзге валютада: счет(-а)):
_______________________
- в тенге: Да □
Нет □
(валютаның атауын көрсету) және
- в долларах США: Да □
Нет □
Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің 389-бабын - в ЕВРО: Да □
Нет □
басшылыққа ала отырып, барлық ӛзгертулер мен - в иной валюте: ______________________________
толықтыруларымен бірге Банк Басқармасымен бекітілген
(указать
наименование
валюты)
и
(«09»
ақпан2015ж.
№03-з/2015
шешім)
Банктің руководствуясь статьей 389 Гражданского кодекса
Директорлар кеңесімен («28» қаңтар2015ж. № 4 шешім) Республики Казахстан, присоединяется к Договору
заңды тұлға (оның филиалдары мен ӛкілдіктері), жеке банковского счета юридического лица (его филиалов и
кәсіпкер, жеке нотариус, жеке сот орындаушысы мен представительств) и индивидуального предпринимателя,
Қазақстан Республикасы адвокат-резидентінің, шетелдік частного нотариуса, частного судебного исполнителя и
дипломатиялық және консулдық ӛкілдік, сондай-ақ адвоката-резидента Республики Казахстан, иностранного
зейнетақы жинақ қорлары, банктер, сақтандыру (қайта дипломатического и консульского представительства, а
сақтандыру) ұйымдарының ағымдағы шот туралы шартқа также ликвидационных комиссий накопительных
қосылады;
пенсионных
фондов,
банков,
страховых
2) Ағымдағы шоттағы ақша қалдығына сыйақының (перестраховочных) организаций (далее – Договор),
есептелуін жүзеге асыру: Иә □
Жоқ □
утвержденному Советом директоров Банка (решение №
3) транзиттік режимде ағымдағы шотты жүргізуді жүзеге 03-з/2015 от 09 февраля 2015 года), Правлением Банка
асыру: Иә □
Жоқ □
(протокол № 4 от 28 января 2015 года), со всеми
4) лимиттелген режимде ағымдағы шот ашу (ағымдағы шот изменениями и дополнениями;
Клиент-заңды тұлғаның филиалы немесе ӛкілдігімен 2) осуществлять ведение Текущего счета в транзитном
операциялар жүргізу үшін ашылатын жағдайда):
Иә □ режиме: Да □
Нет □
Жоқ □;
3) открыть Текущий счет в лимитированном режиме
5) Ағымдағы шотқа есепке алумен инкассаланған қолма-қол (когда текущий счет открывается для проведения
ақшаларды қабылдау мен қайта есептеуді жүзеге асыру:
операций филиалом или представительством КлиентаИә □
Жоқ □;
юридического лица): Да □
Нет □;
6) банктік қызметтер топтамасы аясында Тарифтерді 4) осуществлять прием и пересчет инкассированных
қолданумен:
наличных денег с зачислением на Текущий счет:
Иә □ Жоқ □
Да □
Нет □;
________________________________________
5) с применением Тарифов в рамках пакета банковских
(егер жауап «Иә» болса, банктік қызметтер топтамасының атауы
услуг:
жазу.)
Да □
Нет □
Осы Ӛтінішке қол қоя отырып Клиент тӛмендегілерді
________________________________________
растайды:
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-қандай да бір ескертулер мен қарсылықтарсыз Шартты
толық кӛлемде оқыды, түсінді және қабылдады және
Шартта оларды Клиент ӛзінің саналы түрде түсінілетін
мүдделеріне қарай қабылдамайтын ол үшін ауыртпалықты
жағдайлардың жоқтығын;
-егер Банкте Клиент (Клиенттің уәкілетті тұлғасы) қол
қойған осы Ӛтініш болған жағдайда, Шартты Клиенттің
(Клиенттің
уәкілетті
тұлғасы)
оқығаны/түсінгені/қабылдағаны туралы туралы дәлел
ретінде Шартта Клиенттің уәкілетті тұлғаларының қолы
мен мӛрінің болмауына сілтеме жасауға құқылы еместігін;
-Банкте Ағымдағы шот ашу, жүргізу және жабу бойынша
барлық жағдайларды қабылдағандығын;
-Шарттың барлық ережелерінің толық кӛлемде Клиенттің
мүдделері мен ерік білдіруіне сәйкестігін;
-Клиентке келесілер туралы ақпараттың ұсынылғандығын:
Банк тарифтері туралы, Ӛтініш бойынша шешім қабылдау
мерзімдері, Шарт бойынша банктік қызметтер ұсыну
жағдайлары, Шартты бекітуге қажетті құжаттар тізбесі,
Шарт бойынша міндеттемелер орындалмаған жағдайдағы
жауапкершілңк пен ықтимал тәуекелдер туралы;
-Клиентке Шарттың талаптарымен, Банктің Тарифтерімен
танысу үшін қажетті уақыттың ұсынылғандығын;
-нұсқаулар, сонымен бірге осы Ӛтініш аясында Банкке
ұсынылған ӛзге де құжаттар/мәліметтердің және осы
Ӛтінішке сәйкес ашылған Ағымдағы шот бойынша
операцияларды жүзеге асырудың қол қою үлгілері мен мӛр
бедерімен бірге құжатпен қоса берілетін құжатқа сәйкес,
сонымен
қатар
Қазақстан
Республикасының
заңнамаларында
қарастырылған
жағдайларда
Клиентпен/Клиенттің уәкілетті тұлғасымен (тұлғаларымен)
қол қойылатындығын, Клиенттің мӛрімен бекітілетіндігін ,;
-алынатын банктік қызмет туралы даулы жағдайлар орын
алса, Банкке, уәкілетті орган немесе сотқа жүгіну құқығы
туралы хабардар екендігін;
-Шартта
қарастырылған
жағдайларда,
нұсқау/тӛлем
құжатын акцептісіз есептен шығару, тікелей дебеттеу, оны
орындаудан бас тарту, операциялар жүргізуді кідірту
бойынша хабардар және келісетіндігін;

(если Да, прописать наименование пакета банковских услуг)

Подписанием Заявления Клиент подтверждает:
- что прочитал, понял и принял Договор в полном
объеме, без каких-либо замечаний и возражений, и
Договор не содержит каких-либо обременительных для
Клиента условий, которые он, исходя из своих разумно
понимаемых интересов, не принял бы;
- что не вправе ссылаться на отсутствие подписи
Клиента (уполномоченного лица Клиента) на Договоре,
как доказательство того, что Договор не был Клиентом
прочитан/понят/принят, если у Банка имеется Заявление,
подписанное Клиентом (уполномоченным лицом
Клиента);
- принятие на себя всех условий по открытию, ведению и
закрытию Текущего счета в Банке;
- что все положения Договора в полной мере
соответствуют интересам и волеизъявлению Клиента;
- что Клиенту была предоставлена информация о:
тарифах Банка, сроках принятия решения по Заявлению,
условиях предоставления банковских услуг по Договору,
перечне необходимых документов для заключения
Договора, об ответственности и возможных рисках в
случае невыполнения обязательств по Договору;
- что Клиенту было предоставлено необходимое время
на ознакомление с условиями Договора, тарифами
Банка;
- что указания, а также иные документы/сведения,
представленные в Банк, в рамках Заявления и
осуществления операций по Текущему счету открытому
в соответствии с Заявлением, будут подписываться
Клиентом/уполномоченным(и) лицом(-ами) Клиента, а
также в случаях, предусмотренных законодательством
Республики Казахстан, скрепляться печатью Клиента
согласно предоставленному Банку документу с
образцами подписей;
- был проинформирован о праве обращения при
возникновении спорных ситуаций по получаемой
банковской услуге в Банке, в уполномоченный орган или
в суд;
- уведомлен и согласен с условиями списания денег,
отказа в исполнении указания/платежного документа
Клиента, приостановления проведения операций,
которые предусмотрены в Договоре и действующим
законодательством Республики Казахстан.
Осы Ӛтінішке қол қоя отырып, Клиент Шарттың жаңа Подписанием Заявления Клиент выражает свое согласие
редакциясын немесе Шартқа енгізілген ӛзгертулер мен на изменение и дополнение Банком Договора в
толықтыруларды www.atfbank.kz мекенжайы бойынша одностороннем порядке путем размещения новой
Банктік корпоративтік веб-сайтында орналастыру арқылы редакции Договора или внесенных изменений и (или)
біржақты тәртіпте ӛзгерту және толықтыруға ӛзінің дополнений в Договор на корпоративном веб-сайте
келісімін береді.
Банка по адресу: www.atfbank.kz.
3.БАНКТІК ҚҰПИЯ МЕН ӚЗГЕ ДЕ ҚҰПИЯ АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯЛАУ БОЙЫНША КЕЛІСІМ/
СОГЛАСИЕ НА РАСКРЫТИЕ БАНКОВСКОЙ ТАЙНЫ И ИНОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Осы арқылы Клиент ӛзінің ӛкілінің Банк офисінде жеке
Настоящим
Клиент,
безусловно
и
безотзывно
қатысу
сәтінде
ол
Қазақстан
Республикасының
уполномочивает Банк на предоставление всей и любой
заңнамасымен анықталғандай банктік құпияны құрайтын
информации, составляющую банковскую тайну, как
барлық және кез келген ақпаратты ұсынуға шартсыз және
определено законодательством Республики Казахстан, а
сӛзсіз түрде уәкілеттендіреді, сондай-ақ Клиенттің қандай
также коммерческую или иную охраняемую законом
да бір қосымша келісімсіз Шартта қарастырылған
тайну, и без какого-либо дополнительного согласия
жағдайларда кӛрсетілген үшінші тұлғаларға заңмен
Клиента, третьим лицам, указанным в Договоре, на
қорғалатын коммерциялық немесе басқа да құпияны
условиях, предусмотренных в Договоре.
ұсынуға келісімін береді.
4. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ҰСЫНУ БОЙЫНША КЕЛІСІМ (жеке кәсіпкер, жеке нотариус, жеке сот
орындаушысы мен Қазақстан Республикасының адвокат-рензиденті үшін)/
СОГЛАСИЕ ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ
(для индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, частного судебного исполнителя и адвоката-
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резидента Республики Казахстан):
В соответствии с Законом Республики Казахстан «О
персональных данных и их защите», Клиент,
Қазақстан Республикасының «Дербес деректер және оларды являющийся физическим лицом, предоставляет Банку
қорғау туралы» Заңына сәйкес, жеке тұлға болып согласие на сбор, обработку, в том числе на
табылатын Клиент Банкке Сауалнамада кӛрсетілген, қағаз блокирование,
накопление,
уничтожение,
немесе басқа да таратқышта белгіленген, сонымен қатар обезличивание,
использование,
хранение
и
оларда болашақта болатын ӛзгертулер мен толықтыруларды распространение Банком его персональных данных,
қоса
алғанда
ӛз
қалауымен
және
Қазақстан включая
указанные
в
Заявлении
или
ином
Республикасының заңнамасына қарама-қайшы келмейтін предоставленном Банку документе, зафиксированные на
кез келген әдістермен, Клиенттің банктік қызметтерді алуы электронном, бумажном и любом ином носителе, а
және/немесе сондай-ақ болашақта Банктің банктік қызмет также происходящие в них в будущем изменения и
кӛрсетуі мақсаттары үшін, Банктің Клиентке тікелей немесе дополнения (далее – Персональные данные), по
үшінші тұлғаларды тарту арқылы ақпарат жіберуі үшін, усмотрению
Банка
любыми
способами,
не
соның ішінде Банктің ӛнімдері және/немесе қызметтері противоречащими
законодательству
Республики
туралы ақпаратты беруі үшін, сонымен қатар бұл ретте Казахстан, для целей получения Клиентом и/или
ақпарат беру Шартқа сәйкес іске асырылатын банктік осуществления Банком банковского обслуживания, в
құпияны құрайтын мәліметтерді (егер бұл ретте Дербес том числе в будущем, для направления мне Банком
деректерлі беру жүзеге асырылатын болса) беруі напрямую или с привлечением третьих лиц информации,
мақсатында Банктің Клиенттің дербес деректерін (бұдан әрі в том числе о продуктах и/или услугах Банка, а также
– Дербес деректер) жинауы, ӛңдеуі, соның ішінде для передачи сведений, составляющих банковскую
оқшаулауы,
жинақтауы,
жоюы,
тұлғасыздандыруы, тайну (если при этом осуществляется передача
қолдануы, сақтауы мен таратуына келісімін береді.
Персональных данных) в соответствии с Договором.
Осы арқылы Клиент тӛмендегілерді растайды:
Настоящим, Клиент подтверждает, что:
1) жоғарыда кӛрсетілген келісім анықталмаған (мерзімсіз) 1) вышеуказанное согласие действует в течение
мерзім ішінде әрекет етеді және
Банк алдында неопределенного срока (бессрочно) и не подлежит
орындалмаған міндеттеме болған жағдайда, Қазақстан отзыву
в
случаях,
если
это
противоречит
Республикасының заңнамасына қарама-қайшы болатын законодательству Республики Казахстан либо при
жағдайда, кері қайтарылмайды;
наличии неисполненного обязательства перед Банком;
2) жоғарыда кӛрсетілген келісім Банкпен мен оның ӛкілі 2) вышеуказанное согласие может быть использовано
Клиент болып табылатын заңды тұлға, акционер, қатысушы Банком
для
получения
юридическим
лицом,
(құрылтайшы), лауазымды тұлға және/немесе қызметкердің акционером, участником (учредителем), должностным
Банкте кез келген ӛнім/банктік немесе ӛзге қызметтер алуы лицом, и/или работником, представителем, которого
үшін, сондай-ақ осындай заңды тұлғаның Банкпен мәміле является Клиент, любых продуктов/банковских или
бекітуі кезінде қолданылады;
иных услуг в Банке, а также при заключении таким
3) осы келісім Клиенттің Банкке Дербес деректерді жинау юридическим лицом сделок с Банком;
мен ӛңдеу бойынша берген келісімінің дәлелдемесі ретінде 3) настоящее согласие может быть предоставлено
үшінші тұлғаларға ұсынылады.
третьим лицам как доказательства о том, что согласие на
сбор и обработку Персональных данных было
предоставлено Клиентом.
5. ЕРЕКШЕ ЖАҒДАЙЛАР/ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
1. Транзиттік режимде Ағымдағы шот жүргізу /Ведение Текущего счета в транзитном режиме:
1) Ӛтініштің негізінде Банк Клиенттің аталған №____________Ағымдағы шотына (-тарына), Клиенттің Банкте
ашылған №________ банктік шотына түсетін ақшаға жүйелі түрдегі аударымдарды іске асыру мақсатында
Клиенттің № _______________Ағымдағы шотын (-тарын) транзиттік режимге (Ағымдағы шотты жүргізуді транзиттік
режимде іске асырады) ауыстыруды іске асырады. Жүйелі түрдегі аударымдарды іске асыру үшін Клиентке Банкке
ақша жіберушінің тұрақты ӛкімін беру қажет. / На основании Заявления Банк перевод Текущий(-е) счет(-а) Клиента
№________________________________ в транзитный режим (осуществляет ведение Текущего счета в транзитном
режиме) с целью осуществления регулярных переводов денег, поступающих на указанный(-е) Текущий(-е) счет(-а)
Клиента, на другой банковский счет Клиента, открытый в Банке, №___________________. Для осуществления
регулярных переводов Клиенту необходимо предоставить Банку постоянное распоряжение отправителя денег.
2. Ағымдағы шотқа есепке алумен Клиенттің инкассаланған қолма-қол ақшаларын қабылдау мен қайта
есептеу/Прием и пересчет инкассированных наличных Денег Клиента с зачислением на Текущий счет:
1) Ӛтініш негізінде Банк инкассаланған ақшаларды қабылдау мен қайта есептеуді іске асырады/на основании
Заявления Банк осуществляет прием и пересчет инкассированных денег:
- келесі Жұмыс күні Клиенттің «АТФБанк» АҚ ____________қ. филиалындағы № ___________ ағымдағы шотына
есепке алумен/ с зачислением на текущий счет Клиента №__________________ в филиале АО «АТФБанк»
г._______________ на следующий Рабочий день;
- инкассалау уақытынан бастап 3 (үш) сағаттың ішінде Клиенттің «АТФБанк» АҚ ____________қ. филиалындағы №
___________ ағымдағы шотына есепке алумен (қажетін толтыру керек)»/ с зачислением на текущий счет Клиента
№__________________ в филиале АО «АТФБанк» г._______________ в течение 3-х (трех) часов с момента
инскассации.(нужное заполнить)»;
2) Клиент Банк қызметтерін тӛлеуді Банк тарифтеріне сәйкес, Клиенттің «АТФБанк» АҚ ____________қ.
филиалындағы № ___________, БСН/ЖСН _____________, БСК __________________ ағымдағы шотын тікелей
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дебеттеу арқылы немесе Шартпен қарастырылған тәртіпте жүзеге асырады/Клиент осуществляет оплату услуг Банка в
соответствии с тарифами Банка, путем прямого дебетования текущего счета Клиента №_________ в филиале АО
«АТФБанк» г. _____________, БИН/ИИН Клиента _____________, БИК ___________________ либо в порядке,
предусмотренном Договором.
Осы арқылы Клиент жоғарыда кӛрсетілген Жалпы жағдайлармен сӛзсіз және даусыз түрде келісетіндігін
растайды./Настоящим Клиент подтверждает безотзывное и безусловное согласие с указанными выше Особыми
условиями.
6. ҚОРЫТЫНДЫ ӚТІНІШТЕР ЖӘНЕ КЛИЕНТТІҢ ҚОЛЫ /
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПОДПИСЬ КЛИЕНТА
Ӛтінішке Клиент (Клиенттің ӛкілі) 2 данада қол қойды, Клиент пен Банк үшін бір данадан беріледі. Клиент Ӛтініште
кӛрсетілген мәліметтер, мәлімдемелер мен кепілдіктердің шынайы және дұрыс екендігін растайды./Заявление
подписано Клиентом (представителем Клиента) в 2-экземплярах, по одному экземпляру для Клиента и Банка. Клиент
подтверждает, что все указанные в Заявлении сведения, заявления и гарантии являются достоверными и
действительными.
Осы Ӛтінішке тӛмендігілер ӛз қолымен қол қойды /Настоящее Заявление подписано собственноручно:
□ Клиент (егер ӛтінішке дербес түрде жеке кәсіпкер, жеке нотариус, жеке сот орындаушысы мен Қазақстан
Республикасының адвокат-резидентімен қол қойылатын болса)/Клиентом (если заявление подписывается лично
индивидуальным предпринимателем, частным нотариусом, частным судебным исполнителем и адвокатом-резидентом
Республики Казахстан)
□ Клиенттің уәкілетті тұлғасы /Уполномоченным лицом Клиента:
Тегі,
Аты,
Әкесінің
аты
(болған
жағдайда)/Фамилия, Имя, Отчество (при
наличии)
Туылған жері /Место рождения**/
Жеке сәйкестендіру нӛмірі / Индивидуальный
идентификационный номер**
Тұрғылықты (тіркелген) мекенжайы немесе
келу орны (мемлекет, пошта индексі, елді
мекен, кӛшесі/ауданы, үй нӛмірі және болған
жағдайда пәтер нӛмірі) / Адрес места
жительства
(регистрации)
или
места
пребывания (государство, почтовый индекс,
населенный пункт, улица/район, номер дома и
при наличии номер квартиры)
Байланыс телефонының нӛмірі / Номер
контактного телефона
Виза нӛмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі
(визасыз тәртіпте Қазақстан Республикасына
келетін
мемлекеттердің
азаматтарын қоспағанда, басқа мемлекет
берген жеке басын куәландыратын құжатты
ұсынған
жағдайда)
**/ Номер, дата выдачи, срок действия визы (в
случае
представления
документа.
удостоверяющего
личность,
выданного
другим государством (за исключением
граждан
государств,
въезжающих
в
Республику
Казахстан
в
безвизовом
порядке)**
Миграциялық карточканың нӛмірі, берілген
күні, қолданылу мерзімі (басқа мемлекет
берген жеке куәлікті ұсынған жағдайда)**/
Номер,
дата
выдачи,
срок
действия
миграционной
карточки
(в
случае
представления документа удостоверяющего
личность, выданного другим государством)**
Лауазымы (болған жағдайда)/Должность (при
наличии)
Жеке
басты куәландыратын құжаттың
деректері
/Данные
документа,
удостоверяющего личность**
Клиенттің
атынан
әрекет
етуге
уәкілеттендіретін
құжаттың
деректері
/Данные документа, уполномочивающего
действовать от имени Клиента
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** Клиент (оның өкілдері) ұсынған тиісті құжаттардың түпнұсқаларындағы немесе нотариалды расталған көшірмелеріндегі
деректерді салыстыру, қол жетімді ақпарат көздерінен (деректер базасынан) алынған деректерді салыстыру, өзге тәісілдермен,
соның ішінде мекенжайына бару тәсілімен мәліметтерді тексеру арқылы көрсетілген мәліметтердің растамасы талап етіледі. /
Требуется верификация указанных сведений путем сверки с данными оригиналов или нотариально удостоверенных копий
соответствующих документов, представленных клиентом (его представителем), сверки с данными из доступных источников
(базами данных), проверки сведений другими способами, включая выезд по адресу

Ӛтінішке қол қойылған
күні/
Дата подписания Клиентом
Заявления

________________________________
Қолы/Подпись

________________________________________
Клиенттің мӛрі (егер Клиент жеке кәсіпкерлер
субъектілеріне қатысты болмаса, мӛрмен
бектіледі) /Печать Клиента (скрепляется
печатью в случае, если Клиент не относится к
субъектам частного предпринимательства)

7. БАНКТІҢ ӚТІНІШТІ ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ БЕЛГІСІ ЖӘНЕ АҒЫМДАҒЫ ШОТТЫҢ ДЕРЕКТЕРІ/
ОТМЕТКА БАНКА О ПРИНЯТИИ ЗАЯВЛЕНИИ И ДАННЫЕ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА
Ӛтініш негізінде Клиентке Ағымдағы шот (-тар) ашылады /На основании Заявления Клиенту открывается Текущий (ие) счет (-а):
Шот нӛмірі – ЖСК (IBAN)/Номер счета (ИИК(IBAN))
валютасы/валюта

Қосылу туралы ӛтінішті қабылдаған шот менеджерінің
аты-жӛні, жеке нӛмірлік мӛртаңбасы, қолы/
ФИО менеджера счета, принявшего Заявление, личный
номерной штамп, подпись

Қолы/Подпись

Жеке нӛмірлік
мӛртаңбасы/Личный номерной
штамп

Сенімхат негізінде әрекет ететін, Қосылу туралы
ӛтінішке қол қоюға уәкілеттенген Банктің жауапты
қызметкерінің қызметі, аты-жӛні /
Должность, ФИО ответственного работника Банка,
уполномоченного
подписывать
Заявление,
действующего на основании доверенности

Қолы/Подпись

Банктің мӛрі /Печать Банка

20___жылғы «_____»___________№_______________/
№_______________ «_____»___________20___года
Қосылу туралы ӛтінішті Банктің қабылдаған күні /
Дата принятия Банком Заявления

20____ жыл «____»_________/
«____»_________20____года
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