КЛИЕНТ-ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫҢ ЖЕКЕ ТҰЛҒАМЕН БАНКТІК ШОТ ШАРТЫНА ҚОСЫЛУ ТУРАЛЫ ӨТІНІШ-САУАЛНАМАСЫ/
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА КЛИЕНТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ДОГОВОРУ БАНКОВСКОГО СЧЕТА С
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ
I. КЛИЕНТТІҢ САУАЛНАМАСЫ /АНКЕТА КЛИЕНТА
Тегі/Фамилия

Жынысы/Пол:

Ер
/Мужской

Әйел/
Женск
ий

Аты /Имя
Әкесінің
аты/Отчество
(при
наличии)
Туылған күні/Дата рождения

Туылған жері/
Место рождения*
ҚР
Шетел
Азаматты
Азаматтығы/
азаматы/Гражданин
азаматы/Иностранный
ғы жоқ
Гражданство
РК
гражданин
тұлға/Лиц
о без
гражданст
ва
Салықтық резиденттігі/
салық төлеушінің шет мемлекеттегі нөмірі /
Налоговое резидентство ________________________
номер налогоплательщика в иностранном государстве
ЖСН/ИИН*:
Жеке басын куәландыратын құжат/ Документ,
удостоверяющий личность*:
Жеке куәлік/
Төлқұжат/
Мекендеу
Азаматтығы жоқ
Удостоверение личности
Паспорт
қағазы /Вид
тұлға куәлігі
на
/Удостоверение лица
жительство
без гражданства
Сериясы/Серия:
Нөмірі/номер:
Берілген күні/
Кім берді/
Дата выдачи:
Кем выдано:
Тұрақты тіркелген мекенжайы /Адрес постоянной регистрации
индексі/индекс
облыс/область
көше/улица

ел/страна
аудан/район
үй/дом

Нақты тұратын мекенжайы / Адрес фактического проживания
Тұрақты тіркелген мекенжайына сәйкес келеді/Совпадает с
адресом постоянной регистрации
индексі/индекс
облыс/область
көше/улица

ел/страна
аудан/район
үй/дом

Отбасылық жағдайы/
Семейное положение:

үйленген/тұрмыс
құрған/женат/
замужем

Жарамдылық мерзімі /
Срок действия

бойдақ/тұрмыс құрған/
холост/замужем

Мекенжайы бойынша
телефоны/
телефон по адресу
Жеке e-mail/личный email

Сведения о трудовой деятельности:
Жеке кәсіпкер/
Индивидуальный предприниматель
Мемлекеттік қызметкер/
Государственный служащий

Басқа/
Другой

қала/город
пәтер/
квартира

қала/город
пәтер/
квартира
ажырасқан/
разведен

әйелі
өлген/күйеу
і
өлген/вдове
ц/
вдова

Ұялы/Мобильный

Бизнес иесі/Собственник бизнеса

Жалдамалы жұмысшы/
Наемный рабочий

Жұмыссыз/Неработающий

Студент

Зейнеткер/
Пенсионер

ЖҰМЫС БЕРУШІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ/ ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТОДАТЕЛЕ
Компанияның ресми атауы/
Официальное наименование компании
Жұмыс орнының нақты мекенжайы/
индексі/индекс:
ел/страна
Фактический адрес места работы:
облыс/
аудан/
область
район
көше/
улица
Лауазымы/Должность
Жұмыс телефоны/
Рабочий тел.
Қызметтік e-mail/
Служебный e-mail
Мемлекеттік қызмет/Государственная служба:

үй/дом

қала/
город

корпус

офис

факс

Басқа (көрсетіңіз)/Иное
(укажите):
Негізгі жұмыс орны бойынша орташа айлық кірістің сомасы (сандармен)/
Сумма среднемесячного дохода по основному месту работы (цифрами)
ШЕТЕЛДІК АЗАМАТТАР ЖӘНЕ ҚР АЗАМАТТЫҒЫ ЖОҚ ТҰЛҒАЛАР ҮШІН/ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ
ГРАЖДАНСТВА
ҚР болу құқығын растайтын құжат/Документ, подтверждающий право на пребывание в РК:
Мекендеу қағазы /
Уақытша тұру рұқсаты/
Рұқсатнама/Ви
Вид на жительство
Разрешение на временное проживание
за*
Миграциялық карточка /Миграционная карточка*
Басқа
(көрсетіңіз)/Иное
(укажите):
Сериясы/Серия
Әрекет ету мерзімі/
срок действия

нөмірі/номер
болу құқығы бастап/
право пребывания с

Берілген күні / Дата выдачи
дейін/по

ҚОСЫМША СӘЙКЕСТЕНДІРУ АҚПАРАТЫ/ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Мен шетелдік жария лауазымды адам болып табыламын (шетел мемлекетінің заңнамалық, атқарушылық, Жоқ/Нет
Иә/Да
әкімшілік немесе сот органында қандай да бір лауазымды атқаратын, шетел мемлекеті үшін, сонымен
қатар көпшілік ведомосты немесе көпшілік кәсіпорны үшін қандайда бір қызметті атқаратын кез келген
тағайындалатын немесе сайланатын тұлға) /Я являюсь иностранным публичным должностным лицом
(любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном,
исполнительном. административном или судебном органе иностранного государства, выполняющее какуюлибо функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного
предприятия)
___________________________________________________________ Мен шетелдік
жария лауазымды Жоқ/Нет
Иә/Да
адаманың өкілі болып табыламын/Я являюсь представителем иностранного публичного должностного лица
___________________________________________________________Менің
отбасымның
мүшесі Жоқ/Нет
Иә/Да
(әйелім/күйеуім, жақын туыстарым (ата-анам және балаларым, ата, әже және немерелер), туған немесе
жартылай (ортақ әке, ортақ ана) бауырларым, мен асырап алған, мені асырап алғандар) шетелдік жария
лауазымды адам болып табылады /Член моей семьи (супруг/супруга, родственики по прямой восходящей и
нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородные и неполнородные (имеющих
общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные) является иностранным публичным
должностным лицом
Жоқ
Иә/Да
Мен мемлекеттік құпия иесі болып табыламын/Я
являюсь носителем государственного секрета.
Жоқ/Нет
Иә/Да
(FATCA) АҚШ салық резиденттігі / Налоговое
резиденство США (FATCA )
АҚШ азаматтығы / Гражданство США
Иә/Да
W-9 /АҚШ азаматы болып табылатын
тұлғаларға W-9 нысанға қол қою керек /
W-9 /Необходимо подписать форму W-9
лицам, являющимися гражданином США
Жоқ/Нет
W-8 BEN /АҚШ-тың салық резиденті, бірақ
та басқа елдің азаматыболып табылатын
тұлғалар W-8 BEN нысанына қол қою керек
/ W-8 BEN /Необходимо подписать форму
W-8 BEN лицам, являющимися налоговым
резидентом США, но гражданином другой
страны

Басқа банктердегі қолданыстағы активтер мен міндеттемелер туралы ақпарат/Информация о действующих активах и обязательствах в
других банках.
Ағымдағы шоттар/Текущие
счета
Депозиттер/Депозиты
Кредиттер/Кредиты
Пластикалық карталар/
Пластиковые карты
Бағалы қағаздар/Ценные бумаги

Банк (Атауы)/
Банк (наименование)
Банк (Атауы)/
Банк (наименование)
Банк (Атауы)/
Банк (наименование)
Картаның типі/
Тип карты
Атауы/Наименование

Эмитент
(Атауы/Наименование)
Эмитент
(Атауы/Наименование)
Іскерлік қарым-қатынастардың болжамды мақсаты мен сипаты (шоттар қандай мақсатпен ашылатынын көрсету керек)/
Предполагаемая цель и характер деловых отношений (необходимо указать с какой целью открываются счета)

___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
Бенефициарлы меншік иесі туралы мәліметтер / Сведения о бенефициарном собственнике
Өз атынан іскерлік қатынастар орнатқан (операциялар атқарған) жеке тұлғаның өз
мүдделерінде әрекет ететіндігі туралы белгі /
Осы арқылы з мүдделерімде әрекет ететіндігімді
Отметка о том, что физическое лицо, установившее деловые отношения (совершающее растаймын / Настоящим подтверждаю, что действую в
операции) от своего имени, действует в собственных нтересах
собственных интересах
Клиент басқа тұлғаның мүддесі үшін әрекет еткенде толтырылады/ Заполняется в случае если клиент действует в интересах иного лица
Тегі/Фамилия
Ер
Әйел/
Жынысы/ Пол:
/Мужской
Женск й
Аты /Имя
Әкесінің аты/ Отчество (при
Телефон нөмірі (бар болса) /
на ичии)
Номер телефона (при наличии)
Туылған күні/
Туылған жері/
Дата рождения
Место рождения
ҚР азаматы/
Шетел азаматы/
Азаматтығы жоқ тұлға/
Азаматтығы/
Гражданин РК
Иностранный гражданин
Лицо без гражданства
Гражданство
Салықтық резиденттігі/
салық төлеушінің шет мемлекеттегі нөмірі /
Налоговое резидентство _____________________________
номер налогоплательщика в иностранном государстве
ЖСН/ИИН:
Жеке басын куәландыратын құжат/ Документ,
удостоверяющий личность*:
Жеке куәлік/
Төлқұжат/
Мекендеу қағазы /
Азаматтығы жоқ тұлға
Басқа/
Удостоверение личности
Паспорт
Вид на жительство
куәлігі
Другой
/Удостоверение лица
без граж анства
Сериясы/Серия:
Нөмірі/номер:
Берілген күні/
Кім берді/
Жарамдылық мерзімі
Дата выдачи:
Кем выдано:
Срок дейст и
Бенефициарлы меншік иесі шетелдік жария лауазымды адам болып табылады ма?/ Является ли бенефициарный собственник инсотранным
публичным должностным лицом?
Иә/Да
Жоқ/Нет
Егер иә болса, шетелдік жария лауазымды адам лауазымын көрсету қажет /Если да, то необходимо указать должность инстранного публичного
должностного лица
____________________________________________________________________________________
Бенефициарлы меншік иесі шетелдік жария лауазымды адаммен аффилиирленген тұлға болып табылады ма? /Является ли бенефициарный
собственник лицом, аффилиированным с иностранным публичным должностным лицом?
Иә/Да
Жоқ/Нет
Егер иә болса, онда шетелдік жария лауазымды адаммен туыстық байланыстарды көрсету/ Если да, то указать родственные связи с иностранным
публичным должностным лицом

__________________________________________________________________________________
БАНКТЕ ОПЕРАЦИЯЛАР ЖҮРГІЗУ ҮШІН ҚОЛДАНЫЛАТЫН АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ/
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В БАНКЕ
Жалақы / заработная плата
Кәсіпкерлік қызметтен кіріс / доход от предпринимательской деятельности
Дивидендтер / дивиденды
Басқа/Иное __________________________________________________
II. КЛИЕНТТІҢ БАНКТІК ШОТ ШАРТЫНА ҚОСЫЛУЫ ТУРАЛЫ ӨТІНІШІ /ЗАЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТА О ПРИСОЕДИНЕНИИ К
ДОГОВОРУ БАНКОВСКОГО СЧЕТА С ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ
«АТФБанк» АҚ-пен (бұдан әрі - Банк) жасалатын осы клиент-жеке Настоящим
Заявлением-анкетой клиента
физического лица
о
тұлғаның Жеке тұлғамен банктік шот шартына қосылу туралы өтініш- присоединении к Договору банковского счета с физическим лицом (далее –
сауалнамасы (бұдан әрі - Өтініш) арқылы, мен,
Заявление), заключаемому с АО «АТФБанк» (далее – Банк), я,
________________________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (болатын болса)
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
(бұдан әрі – Клиент) төмендегі шоттарды ашуды сұраймын:
- валютадағы ағымдағы шот ______________________________
- валютадағы ағымдағы шот ______________________________

(далее – Клиент) прошу открыть:
- текущий счет в валюте ______________________________
- текущий счет в валюте ______________________________

- валютадағы ағымдағы шот ______________________________

- текущий счет в валюте ______________________________

Өтінішке қол қою арқылы және Қазақстан Республикасы Азаматтық
кодексінің 389 бабын басшылыққа ала отырып, мен барлық өзгертулер
мен толықтыруларымен бірге www.atfbank.kz мекенжайы бойынша
Банктің корпоративтік веб-сайтында орналастырылған, Банктің
Директорлар кеңесі (2014 жылғы 30 қыркүйектегі № 33-з/30.09/2014
шешім), Банк басқармасы (2014 жылғы 06 тамыздағы № 38 хаттама)
бекіткен Жеке тұлғамен банктік шот шартына (бұдан әрі - Шарт)
қосыламын.

Подписывая Заявление, и руководствуясь статьей 389 Гражданского
кодекса Республики Казахстан, я присоединяюсь к Договору банковского
счета с физическим лицом, утвержденному Советом директоров Банка
(решение № 33-з/30.09/2014 от 30 сентября 2014 года), Правлением Банка
(протокол № 38 от 06 августа 2014 года), со всеми изменениями и
дополнениями (далее – Договор), размещенному на корпоративном вебсайте Банка по адресу: www.atfbank.kz.

Осы Өтінішке қол қоя отырып, мен мыналарды растаймын:
- Шартты ешқандай ескертулерсіз және қарсылық білдірусіз толық
көлемде оқыдым, түсіндім және қабылдадым және Шартта өзімнің
саналы мүдделеріме байланысты қабылдамауым мүмкін, мен үшін
қандайда бір ауыртпалықты шарттар жоқ;
- егер Банкте менің қолым қойылған осы Өтініш болған жағдайда, осы
Шартты менің оқымағаныма/түсінбегеніме/қабылдамағаныма дәлел
болатын, Шартта менің қолым жоқ екендігіне сілтеме жасауға құқығым
жоқ;
- Банкте ағымдағы шотты (шоттарды) ашу, жүргізу және жабу
бойынша барлық шарттарды қабылдадым;
- Шарттың барлық ережелері толық көлемде менің мүдделеріме және
менің ерік білдіруіме сәйкес келеді;
- «АТФБанк» АҚ операцияларды жүргізудің жалпы шарттары туралы
ережелермен таныстым;
- маған Банктің тарифтері; Өтініш бойынша шешім қабылдау
мерзімдері; Шарт бойынша банктік қызметтерді көрсету шарттары,
Шартты жасау үшін қажетті құжаттардың тізімі; Шарт бойынша
міндеттемелерді орындамаған жағдайда жауапкершілік және
мүмкіндіктегі тәуекелдер туралы ақпараттар берілді;
- маған Шарттың талаптарымен, «АТФБанк» АҚ Операцияларды
өткізудің жалпы шарттары туралы ережелермен және Банк
тарифтерімен танысу үшін қажетті уақыт берілді;
- көрсетілетін банктік қызмет бойынша даулы жағдайлар орын алғанда
Банкке, уәкілетті органға және сотқа жүгіну құқығы туралы
хабардармын. Осы мақсаттарда маған Банктің және уәкілетті
органдардың орналасқан мекенжайлары, пошталық, электрондық
мекенжайлары және интернет-ресурстары туралы ақпараттар берілген.

Подписанием Заявления я подтверждаю, что:
- прочитал, понял и принял Договор в полном объеме, без каких-либо
замечаний и возражений, и Договор не содержит каких-либо
обременительных для меня условий, которые я, исходя из своих разумно
понимаемых интересов, не принял бы;
- не вправе ссылаться на отсутствие моей подписи на Договоре, как
доказательство того, что Договор не был мною прочитан/понят/принят,
если у Банка имеется Заявление, подписанное мною;
- принял все условия по открытию, ведению и закрытию текущего(-их)
счета(-ов) в Банке;
- все положения Договора в полной мере соответствуют моим интересам и
моему волеизъявлению;
- ознакомился с Правилами об общих условиях проведения операций АО
«АТФБанк»;
- мне 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;
- мне было предоставлено необходимое время на ознакомление с
условиями Договора, Правилами об общих условиях проведения операций
АО «АТФБанк» и тарифами Банка;
- был проинформирован о праве обращения при возникновении спорных
ситуаций по получаемой банковской услуге в Банк, в уполномоченный
орган или в суд. В этих целях мне была предоставлена информация о месте
нахождения, почтовом, электронном адресах и интернет-ресурсах Банка и
уполномоченного органа.
Настоящим подтверждаю о неосуществлении по открываемому(-ым)
Текущему(-им) счету(-ам) операций, связанных с предпринимательской
деятельностью, нотариальной деятельностью, адвокатской деятельностью,
деятельностьностью по исполнению исполнительных документов,
деятельностью по урегулированию споров в порядке медаиции.

Мен осы арқылы ашылатын ағымдағы шот (шоттар) бойынша
кәсіпкерлік, адвокаттық, жеке нотариалды қызмет, сонымен қатар жеке
сот орындаушысының қызметімен байланысты операциялардың
жүргізілмеуі туралы растаймын
III. КЛИЕНТТІҢ БАНКТІК ҚҰПИЯНЫ АШУЫНА, ДЕРБЕС МӘЛІМЕТТЕРДІ БЕРУІНЕ КЕЛІСІМІ / СОГЛАСИЕ КЛИЕНТА НА
РАСКРЫТИЕ БАНКОВСКОЙ ТАЙНЫ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Қазақстан Республикасының «Дербес мәліметтер және оларды қорғау
туралы» Заңына сәйкес, мен Банкке менің дербес мәліметтерімді,
сонымен қатар Сауалнамада көрсетілгендерін, электронды, қағаз және
басқа кез келген тасымалдаушыда тіркелген мәліметтерді, сонымен
қатар болашақта оларға енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды
(бұдан әрі – Дербес мәліметтер), өзінің қалауы бойынша Қазақстан
Республикасының қолданыстағы заңнамаларына қайшы келмейтін кез
келген тәсілде, мен банктік қызметтерді алуым және/немесе Банк
қызметтерін көрсету, банктік қызмет көрсетумен байланысты даулы
мәселелерді шешу мақсатында, сонымен қатар болашақта Банк маған
тікелей немесе үшінші тұлғаларды тарта отырып Банк өнімдері
және/немесе қызметтері туралы ақпараттарды жіберуі үшін, сонымен
қатар Шартқа сәйкес банктік құпия болып табылатын мәліметтерді
(егер сонымен қатар Дербес мәліметтерді беру жүзеге асырылса) беру
үшін жинауға, өңдеуге, сонымен қатар тежеуге, жинақтауға, жоюға,
иесіздендіруге, пайдалануға, сақтауға және таратуға келісімімді
беремін.
Осы арқылы мен растаймын:
1) жоғарыда аталған келісім белгіленбеген мерзім ішінде (мерзімсіз)
қолданыста
болады және ол
Қазақстан
Республикасының
заңнамаларына қайшы келген жағдайда немесе Банк алдындағы
орындалмаған міндеттемелер болған жағдайда кері қайтарылмайтын
болады;
2) жоғарыда аталған келісімді Банк заңды тұлға, акционер
(құрылтайшы), лауазымды тұлға және/немесе қызметкер, өкіл кез
келген Банктік өнімді/банктік және басқа да қызметтерді алуы үшін,
сонымен қатар осындай заңды тұлға Банкпен мәміле жасағанда
пайдаланылуы мүмкін;
3) осы келісім үшінші тұлғаларға Банкке Дербес мәліметтерді жинауға
және өңдеуге келісім беруіне дәлел ретінде ұсынылуы мүмкін.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О персональных данных
и их защите», я предоставляю Банку согласие на сбор, обработку, в том
числе на блокирование, накопление, уничтожение, обезличивание,
использование, хранение и распространение Банком моих персональных
данных, включая указанные в Анкете, зафиксированные на электронном,
бумажном и любом ином носителе, а также происходящие в них в будущем
изменения и дополнения (далее – Персональные данные), по своему
усмотрению любыми способами, не противоречащими законодательству
Республики Казахстан, для целей получения мной и/или осуществления
Банком банковского обслуживания, в том числе для проведения
маркетинговых акций, разрешения спорных ситуаций, связанных с
банковским обслуживанием, а также в будущем, для направления мне
Банком напрямую или с привлечением третьих лиц информации, в том
числе о продуктах и/или услугах Банка, а также для передачи сведений,
составляющих банковскую тайну (если при этом осуществляется передача
Персональных данных) в соответствии с Договором.
Настоящим, я подтверждаю, что:
1) вышеуказанное согласие действует в течение неопределенного срока
(бессрочно) и не подлежит отзыву в случаях, если это противоречит
законодательству
Республики
Казахстан
либо
при
наличии
неисполненного обязательства перед Банком;
2) вышеуказанное согласие может быть использовано Банком для
получения юридическим лицом, акционером, участником (учредителем),
должностным лицом, и/или работником, представителем, которого я
являюсь, любых продуктов/банковских или иных услуг в Банке, а также
при заключении таким юридическим лицом сделок с Банком;
3) настоящее согласие может быть предоставлено третьим лицам как
доказательства о том, что согласие на сбор и обработку Персональных

данных было предоставлено Банку.
Осы арқылы, мен Банк офисінде жеке өзім қатыса отырып, Банкті Настоящим я, безусловно и безотзывно уполномочиваю Банк на
Қазақстан Республикасының заңнамаларында белгіленгендей банктік предоставление всей и любой информации, составляющую банковскую
құпия болып табылатын барлық және кез келген ақпаратты, сонымен тайну, как определено законодательством Республики Казахстан, а также
қатар коммерциялық немесе басқа да заңмен қорғалатын құпияны коммерческую или иную охраняемую законом тайну, и без какого-либо
қандайда да бір қосымша келісімсіз Шартта көрсетілген үшінші моего дополнительного согласия, третьим лицам, указанным в Договоре,
тұлғаларға, ондағы шарттар бойынша беруге шартсыз және на условиях, предусмотренных в нем.
қарсылықсыз уәкілетті етемін.
Осы Өтінішке Клиенттің жеке өзі Банк бөлімшесінде қатысу сәтінде, Клиент және Банк үшін бір-бір данада 2 (екі) дана болып қол қойылған. Клиент
осы Өтініште көрсетілген барлық мәліметтер, өтініштер және кепілдіктер нақты және қолданыста екендігін растайды. / Заявление подписано в 2
(двух) экземплярах, по одному экземпляру для Клиента и Банка, в момент личного присутствия Клиента в подразделении Банка. Клиент
подтверждает, что все указанные в Заявлении сведения, заявления и гарантии являются достоверными и действительными.
күні/дата
Клиенттің аты-жөні және қолы (Клиент
өзі
толтырады,
аты-жөні
толық
көрсетіледі)/Ф.И.О. и подпись Клиента
(заполняется
Клиентом,
Ф.И.О.
указывается полностью)
Сенімді тұлғаның Т.А.Ә. және қолы
(Сенімді тұлға өзі толтырады, Т.А.Ә.
толық көрсетіледі)/
Ф.И.О. и подпись Представителя
(заполняется Представителем, Ф.И.О.
указывается полностью)
күні/да
әрекет ету мерзімі
№ Сенімхат негізінде іс-әрекет етеді
та
дейін/срок действия до:
/Действующего на основании доверенности*
выдачи
№
Клиенттің өкіліне берілген сенімхаттағы
клиенттің қолын куәландырған нотариустың
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса),
нотариалдық қызметті іске асыруға берілген
лицензия нөмірі және берілген күні немесе
құжат* берген органның атауы*/Фамилия,
имя, отчество (при его наличии) нотариуса,
удостоверившего подпись клиента на
доверенности, выданной представителю
клиента, номер и дата выдачи лицензии на
осуществление нотариальной деятельности
либо наименование органа, выдавшего
документт.
Заңды өкілі (14 жсқа дейінгі балаларға –
ата-анасы, қамқоршысы) / Законный
представитель (родитель – для детей до 14
лет, опекун, попечитель)
Егер Клиент 14 -18 жас аралығында болса Ата-анасының Т.А.Ә, қолы / Ф.И,О. родителя, подпись
Шартты жасауға ата-анасының келісімі
/Согласие родителей, если Клиентом
является физическое лицо от 14 до 18 лет, на
заключение Договора
*Көрсетілген мәліметтерді Клиент (оның өкілі) ұсынған тиісті құжаттардың түпнұсқаларының немесе нотариалдық расталған көшірмелерінің
деректерімен салыстыру, қол жетімді ақпарат көздерінен алынған деректерді салыстыру, мәліметтерді басқа тәсілдермен тексеру, соның ішінде
мекенжайына бару арқылы анықтау 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
IV. БАНКТІҢ ӨТІНІШТІ ҚАБЫЛДАУЫ ТУРАЛЫ БЕЛГІСІ / ОТМЕТКА БАНКА О ПРИНЯТИИ ЗАЯВЛЕНИЯ:
Осы Өтініш негізінде Клиентке ашылады: /На основании Заявления Клиенту открывается:
- ағымдағы шот /текущий счет № ___________________________________ валютасы / в валюте _____________________________
- ағымдағы шот /текущий счет № ___________________________________ валютасы /в валюте _____________________________
- ағымдағы шот / текущий счет № ___________________________________ валютасы / в валюте _____________________________
Өтінішті қабылдаған күн /Дата принятия Заявления: «___» ____________ 20__ жыл/года
Шотты ашуға құжаттарды қабылдадым:
Ағымдағы шотты ашуға өтініш пен құжаттарды қабылдадым, Клиенттің сәйкестендіруін жүзеге асырдым.
Заявление и документы на открытие текущего счета принял, идентификацию Клиента осуществил.
_____________________________________________
(лауазымы, Т.А.Ә., қолы көрсетіледі / указать наименование должности, Ф.И.О., подпись)
Ағымдағы шотты ашу үшін қажетті құжаттар және мәліметтер:/
Документы и сведения, необходимые для открытия текущего счета проверил:
_____________________________________________
(лауазымы, Т.А.Ә., қолы көрсетіледі / указать наименование должности, Ф.И.О., подпись)
«АТФБанк» АҚ филиалы / филиал АО «АТФБанк» ___________________________________________________
Мекенжайы/ Адрес: _________________________________________________________

БСК/ БИК:
БСН/ БИН:
м.п.
V. КЛИЕНТТІҢ ӨТІНІШТІҢ ДАНАСЫН АЛУЫ ТУРАЛЫ БЕЛГІСІ / ОТМЕТКА КЛИЕНТА О ПОЛУЧЕНИИ ЭКЗЕМПЛЯРА ЗАЯВЛЕНИЯ
күні/дата
Клиенттің Т.А.Ә. қолы (Клиент өзі толтырады, атыжөні толық көрсетіледі) /Ф.И.О. и подпись Клиента
(заполняется Клиентом, Ф.И.О. указывается
полностью)
Сенімді тұлғаның Т.А.Ә. және қолы (Сенімді тұлға өзі
толтырады, Т.А.Ә. толық көрсетіледі)/
Ф.И.О. и подпись Представителя (заполняется
Представителем, Ф.И.О. указывается полностью)
Сенімхат негізінде іс-әрекет етеді /Действующего на
основании доверенности №
Заңды өкілі (14 жсқа дейінгі балаларға – ата-анасы,
қамқоршысы) /Законный представитель (родитель – для
детей до 14 лет, опекун, попечитель)

күні/дата

әрекет ету мерзімі
дейін/срок действия до:

».

