«АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесі бекіткен (2020 жылғы 18 наурыздағы № 08-з/2020 шешім), «АТФБанк» АҚ Басқармасы бекіткен (2020 жылғы 26
ақпандағы № 17 хаттама) Банктік (ағымдағы) шот шартына (Қосылу шарты) (бұдан әрі - Шарт) қосылу туралы өтініш (бұдан әрі - Ӛтініш)/
Заявление о присоединении (далее – Заявление) к Договору банковского (текущего) счета (Договор присоединения) (далее – Договор)),
утвержденному Советом директоров АО «АТФБанк» (решение № 08-з/2020 от 18 марта 2020 года), Правлением АО «АТФБанк» (протокол № 17 от 26
февраля 2020 года)

Клиент (заңды тұлға үшін ұйымдық құқықтық нысаны мен
атауы кӛрсетіледі; жеке тұлға үшін ТАӘ (болатын жағдайда
әкесінің аты) және атауы (болатын жағдайда) кӛрсетіледі)/
Клиент (для юридического лица указывается организационная
правовая форма и наименование; для физического лица
указывается ФИО (отчество при наличии) и наименование
(при наличии)):
Клиент
заңды
тұлға
болатын
жағдайда
толтырылады/Заполняется,
когда
Клиент
является
юридическим лицом:
Клиент-заңды тұлғаның уәкілетті ӛкілінің лауазымы (болатын
жағдайда), ТАӘ (әкесінің аты болатын жағдайда), сондай-ақ
соның негізінде Клиент ӛкілі әрекет ететін құжаттың
(мысалы, Жарғы немесе сенімхат, т.б.) деректемелері/
должность (при наличии), ФИО (отчество при наличии)
уполномоченного представителя Клиента-юридического лица,
а также наименование и реквизиты документа, на основании
которого действует представитель Клиента (к примеру, Устав
или доверенность, др.):

____________________________________________________________
негізінде әрекет ететін/ действующий (-ая) на основании

Клиент-жеке тұлға атынан өкіл әрекет ететін жағдайда
толтырылады/ Заполняется, когда Клиент-физическое лицо
представлено представителем:
Клиент-жеке тұлға ӛкілінің ТАӘ (әкесінің аты болатын
жағдайда), сондай-ақ соның негізінде Клиент ӛкілі әрекет
ететін құжаттың (мысалы, сенімхат) деректемелері/ ФИО
(отчество при наличии) представителя Клиента-физического
лица, а также наименование и реквизиты документа, на
основании которого действует представитель Клиента (к
примеру, доверенность):

____________________________________________________________
негізінде әрекет ететін/ действующий(-ая) на основании

Клиенттің БСН/ЖСН//БИН/ИИН Клиента:
Клиенттің байланыс телефоны/
Контактный телефон Клиента:
Клиенттің E-mail және Web-сайты (болатын жағдайда) /Email и Web-сайт Клиента (при наличии):

Клиент Банктен келесі валюта(-лар)да ағымдағы шот(-тар)
(бұдан әрі – Шот(-тар)) ашуды сұрайды/Клиент просит Банк
открыть текущий (-е) счет (-а) в следующей (-их) валюте (-ах)
(далее – Cчет (-а)):





Қазақстан
теңгесі/
Казахстанск
ий тенге
Еуро/ Евро



Ресей рублі/ Российский рубль



________________



(басқа шетел валютасы/иная иностранная валюта)

АҚШ
доллары/
Доллар США

_______________
(басқа

шетел

валютасы/иная

иностранная валюта)

Клиент заңды тұлға болатын жағдайда, бұл баған толтырылмайды.
Шот тӛмендегілердің қызметіне байланысты ӛз мүддесіндегі операцияларды жүзеге асыруға арналған (жеке кәсіпкерлер және жеке тәжірибемен
айналысатын тұлғалар үшін):/
Данная графа не заполняется, когда Клиент является юридическим лицом.
Счет предназначен для осуществления операций в собственных интересах, связанных с деятельностью (для индивидуальных предпринимателей и лиц,
занимающихся частной практикой):
 Жеке
кәсіпкердің/
Индивидуального
 Жеке сот орындаушысының/Частного судебного
 Адвокаттың/ Адвоката
предпринимателя
исполнителя
 Жеке нотариустың/Частного нотариуса
 Кәсіби медиатордың/ Профессионального медиатора
_____________________________

____________________________________

(кодтық сӛз/кодовое слово)

Бұқаралық бизнес клиенттері үшін тарифтік санат/Тарифная
категория для клиентов Массового бизнеса

(қолы/подпись)



Single



Multi



Multi
Pro



Multi Pro +

Басқа/Иное

Осы Ӛтінішке қол қоя отырып және Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің 389 бабын басшылыққа ала отырып, Клиент ӛзіне
Шарттың барлық талаптарын қабылдайды және Шартқа қосылады (барлық ӛзгертулері мен толықтыруларымен бірге)/Подписывая настоящее Заявление,
Клиент, руководствуясь статьей 389 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, принимает на себя все условия Договора и присоединяется к
Договору (со всеми измнениями и дополнениями):
Ӛтінішке қол қою арқылы Клиент мыналарды растайды/ Подписанием Заявления Клиент подтверждает что:
(1) қандай да бір ескертулер мен қарсылықтарсыз Шартты толық кӛлемде оқыды, түсінді және қабылдады және Шартта оларды Клиент ӛзінің
саналы түрде түсінілетін мүдделеріне қарай қабылдамайтын жағдайлар жоқ/ получил, прочитал, понял и принял Договор в полном объеме, без какихлибо замечаний и возражений, все положения Договора в полной мере соответствуют интересам и волеизъявлению Клиента;
(2) егер Банкте Клиентпен қол қойылған осы Ӛтініш болған жағдайда, Шартты Клиенттің оқығаны/түсінгені/қабылдағаны туралы туралы
дәлел ретінде Шартта Клиенттің (ӛзінің уәкілетті тұлғасының) қолының болмауына сілтеме жасауға құқылы емес/ не вправе ссылаться на отсутствие
подписи Клиента (своего уполномоченного лица) на Договоре, как доказательство того, что Договор не был Клиентом прочитан/понят/принят, если у
Банка имеется Заявление, подписанное Клиентом;

(3) Клиентке келесілер туралы ақпарат ұсынылған: Банк тарифтері туралы, Ӛтініш бойынша шешім қабылдау мерзімдері, Шарт бойынша
банктік қызметтер ұсыну жағдайлары, Шартты бекітуге қажетті құжаттар тізбесі, Шарт бойынша міндеттемелер орындалмаған жағдайдағы
жауапкершілік пен ықтимал тәуекелдер туралы/Клиенту была предоставлена информация о: тарифах Банка, сроках приятия 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;
(4) алынатын банктік қызмет туралы даулы жағдайлар орын алса, Банкке, уәкілетті орган немесе сотқа қайрылу құқығы туралы хабардар/ был
проинформирован о праве обращения при возникновении спорных ситуаций по получаемой банковской услуге в Банк, в уполномоченный орган или в
суд;
(5) Шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайларда ақшаны есептен шығару, нұсқау/тӛлем құжатын
орындаудан бас тарту, операциялар жүргізуді кідірту талаптарынан хабардар және келіседі/уведомлен и согласен с условиями списания денег, отказа в
исполнении указания/платежного документа Клиента, приостановления проведения операций, которые предусмотрены в Договоре и законодательством
Республики Казахстан.
Сонымен бірге Клиент Банктің келесі іс-әрекеттерді орындауына келісім береді/ Также Клиент предоставляет свое согласие Банку:
(1) Банктің банктік қызмет кӛрсетуі үшін және Шартта қарастырылған ӛзге де мақсаттар үшін (Клиент жеке тұлға болатын жағдайда) Банктің
оның дербес деректерін жинауы, ӛңдеуі, соның ішінде тежеуі, жинақтауы, жоюы, иесіздендіруі, пайдалануы, сақтауы мен таратуына/ на сбор, обработку,
в том числе на блокирование, накопление, уничтожение, обезличивание, использование, хранение и распространение Банком его персональных данных
для осуществления Банком банковского обслуживания, и на иные цели, предусмотренные Договором (в случае если Клиентом является физическое
лицо);
(2) Банктің Шарттың жаңа редакциясын немесе Шартқа енгізілген ӛзгертулер және (немесе) толықтыруларды Банктің www.atfbank.kz
мекенжайы бойынша веб-сайтына орналастыру арқылы Шартты біржақты тәртіпте ӛзгертуі және толықтыруына/ на изменение и дополнение Банком
Договора в одностороннем порядке путем размещения новой редакции Договора или внесенных изменений и (или) дополнений в Договор на веб-сайте
Банка по адресу: www.atfbank.kz;
(3) банктік құпияны, сондай-ақ коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа да құпияны құрайтын мәліметтерді Клиенттің қандай да бір
қосымша келісімінсіз, Шартта қарастырылған жағдайларда Шартта кӛзделген үшінші тұлғаларға беруіне/на передачу сведений, составляющих
банковскую тайну, а также коммерческую или иную охраняемую законом тайну, и без какого-либо дополнительного согласия Клиента, третьим лицам,
указанным в Договоре, на условиях, предусмотренных в нем.
Сондай-ақ, Ӛтініш Клиентке оның бастамасы бойынша жеткізілетін жағдайда, Клиент курьерлік ұйымға Ӛтінішті жеткізу және оны Клиентке
тапсыру айғағын белгілеу мақсатында Клиентті фото/бейнеге түсіруді қоса алғанда, ӛзінің дербес деректерін жинау мен ӛңдеуге ӛзінің келісімін береді/
Кроме того, в случае если Заявление доставляется Клиенту по его инициативе, Клиент предоставляет курьерской организации свое согласие на сбор и
обработку своих персональных данных, включая осуществление фото/видеосъемки Клиента, для целей доставки и фиксирования факта передачи
Заявления Клиенту.
Клиент атынан/ Клиент (представитель Клиента):
______________________________________________________________________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (болатын жағдайда) / фамилия, имя, отчество (при наличии)
М.О./ М.П. (Клиент жеке кәсіпкерлік субъектілеріне жатпайтын болса, мөр бедерімен бекітіледі/скрепляется оттиском печати, если Клиент не
относится к субъектам частного предпринимательства )
Қолы/Подпись________________________
«АТФБанк»
АҚ
«___»________ ж./ г.

Ӛтінішті

қабылдауы

«____» ___________20___ ж./г.
Банк белгілері/ Отметки Банка
туралы
белгісі/Отметка
АО

«АТФБанк»

о

принятии

Заявления

_____________________________________________________________________________________
(уәкілетті тұлғаның лауазымы, ТАӘ/ должность, ФИО уполномоченного лица)
қолы/ подпись
«АТФБанк» АҚ Ӛтінішті акцептілеуі туралы белгісі/ Отметка об акцепте АО «АТФБанк» Заявления
«___»________ ж./ г. ____________________________________________________________________
(уәкілетті тұлғаның лауазымы, ТАӘ/ должность, ФИО уполномоченного лица)

қолы/ подпись

Шот(-тар) ашылды/ Открыт (-ы) Счет (-а):
№_______________________________________ТЕҢГЕМЕН (KZT)/ В ТЕНГЕ (KZT)
(валютаның атауы/ наименование валюты)
№_______________________________________ АҚШ ДОЛЛАРЫМЕН/ В ДОЛЛАРАХ США (USD)
(валютаның атауы/ наименование валюты)
№_______________________________________ЕУРОМЕН (EUR)/ В ЕВРО (EUR)
(валютаның атауы/ наименование валюты)
№_______________________________________РЕСЕЙ РУБЛІМЕН/ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ (RUB)
(валютаның атауы/ наименование валюты)
№_______________________________________мына валютада/в__________________________________
(валютаның атауы/ наименование валюты)
«АТФБанк» АҚ Ӛтінішті қабыл алмауы туралы белгісі/ Отметка об отказе в акцепте АО «АТФБанк» Заявления
«___» 20___ ж./г. ____________________________________________________________________________________
(уәкілетті тұлғаның лауазымы, ТАӘ/ должность, ФИО уполномоченного лица)

2

қолы/ подпись

