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ЖЕКЕ СЕЙФТІ (ҰЯШЫҚТЫ) ЖАЛҒА БЕРУ ТИПТІК ШАРТЫНА ҚОСЫЛУ
ТУРАЛЫ ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫҢ ӚТІНІШІ-САУАЛНАМАСЫ
(бірлескен)/ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О
ПРИСОЕДИНЕНИИ К ТИПОВОМУ ДОГОВОРУ О СДАЧЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СЕЙФА
(ЯЧЕЙКИ) В АРЕНДУ(совместное)
I. ЖЕКЕ ТҰЛҒА САУАЛНАМАСЫ /АНКЕТА КЛИЕНТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
Тегі/Фамилия

Жынысы
/Пол:

Ер
/Мужской

Әйел
/Женский

Аты /Имя
Әкесінің аты (бар
болса)/Отчество (при
наличии)
Жеке кәсіпкер/
Бизнес иесі/Собственник бизнеса
Жалдамалы жұмысшы/
Индивидуальный предприниматель
Наемный рабочий
Мемлекеттік қызметкер/
Жұмыссыз/Неработающий
Студент
Государственный служащий
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/область
аудан/район
қала/город
кӛше/улица
үй/дом
корпус
офис
Лауазымы/Должность
Жұмыс телефоны/ Рабочий тел.
факс
Қызметтік e-mail/ Служебный e-mail
Мемлекеттік қызмет/Государственная служба:
Басқа (кӛрсетіңіз)/Иное
(укажите):
Негізгі жұмыс орны бойынша орташа айлық кірістің сомасы (сандармен)/
Сумма среднемесячного дохода по основному месту работы (цифрами)
ҚОСЫМША СӘЙКЕСТЕНДІРУ АҚПАРАТЫ/ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
___________________________________________________________ Мен шетелдік кӛпшілік лауазымды
Жоқ/Нет
Иә/Да
тұлға болып табыламын (шетел мемлекетінің заңнамалық, атқарушылық, 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
какую-либо функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или
публичного предприятия)
Мен шетелдік кӛпшілік лауазымды тұлғаның ӛкілі болып табыламын/Я являюсь представителем
Жоқ/Нет
Иә/Да
иностранного публичного должностного лица
___________________________________________________________ Менің отбасымның мүшелері
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
кӛпшілікті лауазымды тұлғалар болып табылады //Мои члены 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) являются
иностранными публичными должностными лицами
Жоқ/Нет
Иә/Да
Мен мемлекеттік құпияның 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

Зейнеткер/
Пенсионер

АҚШ азаматтары болып табылатын тұлғалар W-9 нысанына қол
қоюлары тиіс/Необходимо подписать форму W-9 лицам,

являющимися гражданами США
Жоқ/Нет
АҚШ салық резиденттігіне жататын, бірақ басқа мемекеттің
азаматы болып табылатын тұлғалар W-8 BEN нысанына қол
қоюлары тиіс /Необходимо подписать форму W-8 BEN лицам,
являющимися налоговым резидентом США, но гражданином
другой страны
1. Салық резиденттігі, соның ішінде шет мемлекеттегі салық тӛлеушінің нӛмірі /Налоговое резидентство, в том числе номер налогоплательщика в иностранном
государстве _____________________________________
2. Жеке тұлғаның банкте пайдаланатын қызметтері (банктік шоттарды жүргізу бойынша қызметтер, бағалы қағаздарды номиналды ұстау бойынша қызметтер,
кастодиандық қызмет кӛрсету, металл шоттар, сейфтік қызметтер, дербес банктік қызмет кӛрсету, ӛзге қызметтер) /Услуги, используемые физическим лицом
в банке (услуги ведения банковских счетов, услуги номинального держания ценных бумаг, кастодиальное обслуживание, металлические счета, сейфовые
услуги, персональное банковское обслуживание, иные услуги) __________________________________.
Басқа банктердегі қолданыстағы активтер мен міндеттемелер туралы ақпарат/Информация о действующих активах и обязательствах в других
банках.
Ағымдағы шоттар/Текущие счета Банк (Атауы)/
Банк (наименование)
Депозиттер/Депозиты
Банк (Атауы)/
Банк (наименование)
Кредиттер/Кредиты
Банк (Атауы)/
Банк (наименование)
Пластикалық карталар/
Картаның типі/
Эмитент (Атауы/Наименование)
Пластиковые карты
Тип карты
Бағалы қағаздар/Ценные бумаги
Атауы/Наименование
Эмитент (Атауы/Наименование)
БАНКТЕ ОПЕРАЦИЯЛАР ЖҤРГІЗУ ҤШІН ҚОЛДАНЫЛАТЫН АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ/
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В БАНКЕ
жалақы/заработная плата
кәсіпкерлік қызметтен түскен табыс/доход от
предпринимательской деятельности
дивидендтер/дивиденды
Басқа/Иное
I. ЖЕКЕ ТҰЛҒА САУАЛНАМАСЫ /АНКЕТА КЛИЕНТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
Тегі/Фамилия

Жынысы
/Пол:

Ер
/Мужской

Әйел
/Женский

Аты /Имя
Әкесінің аты (бар
болса)/Отчество (при
наличии)
Жеке кәсіпкер/
Бизнес иесі/Собственник бизнеса
Жалдамалы жұмысшы/
Индивидуальный предприниматель
Наемный рабочий
Мемлекеттік қызметкер/
Жұмыссыз/Неработающий
Студент
Государственный служащий
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/область
аудан/район
қала/город
кӛше/улица
үй/дом
корпус
офис
Лауазымы/Должность
Жұмыс телефоны/ Рабочий тел.
факс
Қызметтік e-mail/ Служебный e-mail
Мемлекеттік қызмет/Государственная служба:
Басқа (кӛрсетіңіз)/Иное
(укажите):
Негізгі жұмыс орны бойынша орташа айлық кірістің сомасы (сандармен)/
Сумма среднемесячного дохода по основному месту работы (цифрами)
ҚОСЫМША СӘЙКЕСТЕНДІРУ АҚПАРАТЫ/ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
___________________________________________________________ Мен шетелдік кӛпшілік лауазымды
Жоқ/Нет
Иә/Да
тұлға болып табыламын (шетел мемлекетінің заңнамалық, атқарушылық, 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
какую-либо функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или
публичного предприятия)
Мен шетелдік кӛпшілік лауазымды тұлғаның ӛкілі болып табыламын/Я являюсь представителем
Жоқ/Нет
Иә/Да
иностранного публичного должностного лица
___________________________________________________________ Менің отбасымның мүшелері
Жоқ/Нет
Иә/Да
(әйелім/күйеуім, жақын туыстарым (ата-анам және балаларым, ата, әже және немерелер), туған немесе

Зейнеткер/
Пенсионер

жартылай (ортақ әке, ортақ ана) бауырларым, мен асырап алған, мені асырап алғандар) шетелдік
кӛпшілікті лауазымды тұлғалар болып табылады //Мои члены 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) являются
иностранными публичными должностными лицами
Жоқ/Нет
Иә/Да
Мен мемлекеттік құпияның 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
АҚШ азаматтары болып табылатын тұлғалар W-9 нысанына қол
қоюлары тиіс/Необходимо подписать форму W-9 лицам,
являющимися гражданами США
Жоқ/Нет
АҚШ салық резиденттігіне жататын, бірақ басқа мемекеттің
азаматы болып табылатын тұлғалар W-8 BEN нысанына қол
қоюлары тиіс /Необходимо подписать форму W-8 BEN лицам,
являющимися налоговым резидентом США, но гражданином
другой страны
1. Салық резиденттігі, соның ішінде шет мемлекеттегі салық тӛлеушінің нӛмірі /Налоговое резидентство, в том числе номер налогоплательщика в иностранном
государстве _____________________________________
2. Жеке тұлғаның банкте пайдаланатын қызметтері (банктік шоттарды жүргізу бойынша қызметтер, бағалы қағаздарды номиналды ұстау бойынша қызметтер,
кастодиандық қызмет кӛрсету, металл шоттар, сейфтік қызметтер, дербес банктік қызмет кӛрсету, ӛзге қызметтер) /Услуги, используемые физическим лицом
в банке (услуги ведения банковских счетов, услуги номинального держания ценных бумаг, кастодиальное обслуживание, металлические счета, сейфовые
услуги, персональное банковское обслуживание, иные услуги) __________________________________.

Басқа банктердегі қолданыстағы активтер мен міндеттемелер туралы ақпарат/Информация о действующих активах и обязательствах в других
банках.
Ағымдағы шоттар/Текущие счета Банк (Атауы)/
Банк (наименование)
Депозиттер/Депозиты
Банк (Атауы)/
Банк (наименование)
Кредиттер/Кредиты
Банк (Атауы)/
Банк (наименование)
Пластикалық карталар/
Картаның типі/
Эмитент (Атауы/Наименование)
Пластиковые карты
Тип карты
Бағалы қағаздар/Ценные бумаги
Атауы/Наименование
Эмитент (Атауы/Наименование)
БАНКТЕ ОПЕРАЦИЯЛАР ЖҤРГІЗУ ҤШІН ҚОЛДАНЫЛАТЫН АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ/
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В БАНКЕ
жалақы/заработная плата
кәсіпкерлік қызметтен түскен табыс/доход от
предпринимательской деятельности
дивидендтер/дивиденды
Басқа/Иное

*Клиент (оның ӛкілі) ұсынған тиісті құжаттардың түпнұсқаларындағы немесе нотариалды куәландырылған кӛшірмелеріндегі
деректермен салыстыру, қолжетімді дереккӛздердегі (деректер базасы) деректермен салыстыру, ӛзге тәсілдермен, соның ішінде
мекенжайына бару тәсілімен мәліметтерді тексеру арқылы кӛрсетілген мағлұматтардың 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

II. КЛИЕНТТІҢ ЖЕКЕ БАНКТІК СЕЙФТІ (ҰЯШЫҚТЫ) ЖАЛҒА АЛУ ШАРТЫНА ҚОСЫЛУЫ ТУРАЛЫ ӚТІНІШІ/ ЗАЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТА
О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ДОГОВОРУ АРЕНДЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЕЙФА (ЯЧЕЙКИ)
Настоящим Заявлением-анкетой клиента физического лица о
АТФБанк» АҚ (бұдан әрі – Банк) жасалатын Клиент жеке тұлғаның жеке банктік присоединении к типовому Договору аренды индивидуального
сейфті (ұяшықты) жалға алу типтік шартына қосылуы туралы осы ӛтініші- банковского сейфа (ячейки) (далее – Заявление), заключаемому с АО
сауалнамасы (бұдан әрі – Ӛтініш) арқылы, біз,
«АТФБанк» (далее – Банк), мы,

1._______________________________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))

2.______________________________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))
(бұдан әрі бірлікте Клиент деп аталады)
Банктің Басқармасымен (2015ж. «03» маусым № 31 шешім) Банктің Директорлар
кеңесімен (2015 ж. «15» шелді №23-з/2015 шешім) бекітілген Жеке банктік сейфті
(ұяшықты) жалға алу шартында, оған енгізілген барлық ӛзгерістермен және
толықтырулармен (бұдан әрі – Шарт), сонымен қатар сейфтік операцияларды
жүргізу тәртібін реттейтін Банктің ішкі құжаттарында қарастырылған талаптарда
құнды заттарды Сейфтік ұяшықта орналастыру мақсатында «___»__________
20__ж.
бастап
қоса
алғанда
«___»___________
20__ж.
дейін
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
мекенжайы бойынша орналасқан Банктің сейфтік депозитарийінде ӛлшемі:
 шағын сейфтік ұяшық (6см.*24см.*42см.)
 орта сейфтік ұяшық (15см.*24см.*42см.)
 үлкен сейфтік ұяшық (48см.*24см.*42см.)
болатын жеке банктік сейфті (ұяшықты) (бұдан әрі – Сейфтік ұяшық) ортақ
пайдалануға (жалға) беруіңізді сұраймыз.
Осы Ӛтінішке қол қойып және Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің
389-бабын басшылыққа алып, біз www.atfbank.kz мекенжайы бойынша
Банктің корпоративтік веб-сайтында жарияланған Шартқа қосыламыз.
Осы Ӛтінішке қол қоя отырып, біз:
- Шартты оқығанымызды, түсінгенімізді және қандай да бір ескертулерсіз және
наразылықтарсыз қабылдағанымызды, сондай-ақ Шартта бізге қандай да бір
ауыртпалық туғызатын талаптардың жоқ екенін;
- егер Банкте біздің қолымыз қойылған осы Ӛтініш болатын болса, Шартты
оқымағанымыздың/түсінбегеніміздің/қабылдамағанымыздың
дәлелі
ретінде
Шартта біздің қолымыздың жоқтығына сілтеме жасауға құқықсыз екенімізді;
- Банкте жеке банктік сейфті (ұяшықты) жалға алу бойынша барлық талаптарды
қабылдағанымызды;
- Шарттың барлық ережелері толық шамада біздің мүдделерімізге және
қалауымызға сәйкес келетінін;
- «АТФБанк» АҚ операцияларды жүргізудің жалпы талаптары туралы
қағидаттармен танысқанымызды;
- бізге Банктің тарифтері; Ӛтініш бойынша шешім қабылдау мерзімдері; Шарт
бойынша банктік қызметтерді кӛрсету талаптары; Шартты жасау үшін қажетті
құжаттардың тізбесі; Шарт бойынша міндеттемелерді орындамаған жағдайда
жауапкершілік және ықтимал тәуекелдер туралы ақпараттың ұсынылғанын;
- бізге Шарттың талаптарымен, «АТФБанк» АҚ операцияларды жүргізудің жалпы
талаптары туралы қағидаттармен және Банктің тарифтерімен танысу үшін қажетті
уақыт берілгенін;
- кӛрсетілетін банктік қызмет бойынша даулы мәселелер туындаған жағдайда
Банкке, мемлекеттік уәкілетті органға немесе сотқа жүгіну құқығы туралы
хабардар болғанымызды растаймыз. Осы мақсаттарда бізге Банктің және уәкілетті
мемлекеттік органның орналасқан жері, пошталық, электрондық мекенжайлары
және интернет-ресурстары туралы ақпарат берілді.
Осы Ӛтінішке қол қоя отырып, Шарттың жаңа редакциясын немесе Шартқа
енгізілген ӛзгерістер мен толықтыруларды www.atfbank.kz мекенжайы
бойынша Банктің корпоративтік веб-сайтында жариялау арқылы Банктің Шартты
біржақты тәртіпте ӛзгертуіне және толықтыруына ӛз келісімімізді береміз.

1._________________________________________________________
______
фамилия, имя, отчество (при наличии))

2._________________________________________________________
_____
фамилия, имя, отчество (при наличии))
далее совместно именуемые - Клиент, просим предоставить в
совместное пользование (аренду) индивидуальный банковский сейф
(ячейку) размером:
 малая сейфовая ячейка (6см.*24см.*42см.)
 средняя сейфовая ячейка (15см.*24см.*42см.)
 большая сейфовая ячейка (48см.*24см.*42см.)
(далее – Сейфовая ячейка) в сейфовом депозитарии Банка,
находящемся
по
адресу:
___________________________________________________________
_
___________________________________________________________
________ на срок с «___»__________ 20__г. по «___»___________
20__г. включительно для целей размещения в Сейфовой ячейке
ценностей, на условиях, предусмотренных Договором аренды
индивидуального банковского сейфа (ячейки), утвержденному
Правлением Банка (решение №31 от «03» июня 2015г.) Советом
директором Банка (решение №23-З/2015 от «15» июля 2015г.), со
всеми изменениями и дополнениями (далее – Договор), а также
внутренними документами Банка, регламентирующими порядок
проведения сейфовых операций.
Подписывая настоящее Заявление, и руководствуясь статьей 389
Гражданского кодекса Республики Казахстан, мы присоединяемся к
Договору, размещенному на корпоративном веб-сайте Банка по
адресу: www.atfbank.kz.
Подписанием настоящего Заявления мы подтверждаем, что:
- прочитали, понял и и приняли Договор в полном объеме, без
каких-либо замечаний и возражений, и Договор не содержит какихлибо обременительных для меня условий, которые мы, исходя из
своих разумно понимаемых интересов, не приняли бы;
- не вправе ссылаться на отсутствие нашей подписи на Договоре, как
доказательство
того,
что
Договор
не
был
нами
прочитан/понят/принят, если у Банка имеется настоящее Заявление,
подписанное нами;
- приняли все условия по аренде индивидуального банковского
сейфа (ячейки) в Банке;
- все положения Договора в полной мере соответствуют намиш
интересам и нашему волеизъявлению;
- ознакомились с Правилами об общих условиях проведения
операций АО «АТФБанк»;
- нам 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;
- нам было предоставлено необходимое время на ознакомление с
условиями Договора, Правилами об общих условиях проведения
операций АО «АТФБанк» и тарифами Банка;
- были проинформированы о праве обращения при возникновении
спорных ситуаций по получаемой банковской услуге в Банк, в

государственный уполномоченный орган или в суд. В этих целях
нам была предоставлена информация о месте нахождения, почтовом,
электронном адресах и интернет-ресурсах Банка и уполномоченного
государственного органа.
Подписанием настоящего Заявления выражаем свое согласие на
изменение и дополнение Банком Договора в одностороннем порядке
путем размещения новой редакции Договора или внесенных
изменений и дополнений в Договор на корпоративном веб-сайте
Банка по адресу www.atfbank.kz.

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» В соответствии с Законом Республики Казахстан «О персональных
Заңына сәйкес, біз Банкке біздің дербес мәліметтерімізді, сонымен қатар данных и их защите», мы предоставляем Банку согласие на сбор,
Сауалнамада кӛрсетілгендерін, электронды, қағаз және басқа кез келген обработку, в том числе на блокирование, накопление, уничтожение,
тасымалдаушыда тіркелген мәліметтерді, сонымен қатар болашақта оларға обезличивание, использование, хранение и распространение Банком
енгізілетін ӛзгерістер мен толықтыруларды (бұдан әрі – Дербес мәліметтер), ӛзінің моих персональных данных, включая указанные в Анкете,
қалауы бойынша Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларына зафиксированные на электронном, бумажном и любом ином
қайшы келмейтін кез келген тәсілде,
біз банктік қызметтерді алуымыз носителе, а также происходящие в них в будущем изменения и
және/немесе Банк қызметтерін кӛрсету, банктік қызмет кӛрсетумен байланысты дополнения (далее – Персональные данные), по своему усмотрению
даулы мәселелерді шешу мақсатында, сонымен қатар болашақта Банк бізге тікелей любыми способами, не противоречащими законодательству
немесе үшінші тұлғаларды тарта отырып Банк ӛнімдері және/немесе қызметтері Республики Казахстан, для целей получения нами и/или
туралы ақпараттарды жіберуі үшін, сонымен қатар Шартқа сәйкес банктік құпия осуществления Банком банковского обслуживания, в том числе для
болып табылатын мәліметтерді (егер сонымен қатар Дербес мәліметтерді беру разрешения спорных ситуаций, связанных с банковским
жүзеге асырылса)
беру үшін жинауға, ӛңдеуге, сонымен қатар тежеуге, обслуживанием, а также в будущем, для направления нам Банком
жинақтауға, жоюға, иесіздендіруге, пайдалануға, сақтауға және таратуға напрямую или с привлечением третьих лиц информации, в том
келісімімізді береміз.
числе о продуктах и/или услугах Банка, а также для передачи
Осы арқылы біз растаймыз:
сведений, составляющих банковскую тайну (если при этом
1) жоғарыда аталған келісім белгіленбеген мерзім ішінде (мерзімсіз) қолданыста осуществляется передача Персональных данных) в соответствии с
болады және ол Қазақстан Республикасының заңнамаларына қайшы келген Договором.
жағдайда немесе Банк алдындағы орындалмаған міндеттемелер болған жағдайда
кері қайтарылмайтын болады;
Настоящим, мы подтверждаем, что:
2) жоғарыда аталған келісімді Банк заңды тұлға, акционер (құрылтайшы), 1) вышеуказанное согласие действует в течение неопределенного
лауазымды тұлға және/немесе қызметкер, ӛкіл кез келген Банктік ӛнімді/банктік срока (бессрочно) и не подлежит отзыву в случаях, если это
және басқа да қызметтерді алуы үшін, сонымен қатар осындай заңды тұлға противоречит законодательству Республики Казахстан либо при
Банкпен мәміле жасағанда пайдаланылуы мүмкін;
наличии неисполненного обязательства перед Банком;
2) вышеуказанное согласие может быть использовано Банком для
3) осы келісім үшінші тұлғаларға Банкке Дербес мәліметтерді жинауға және получения юридическим лицом, акционером, участником
ӛңдеуге келісім беруіне дәлел ретінде ұсынылуы мүмкін.
(учредителем),
должностным
лицом,
и/или
работником,
представителем,
которого
мы
являемся,
любых
продуктов/банковских или иных услуг в Банке, а также при
Осы арқылы, біз Банк офисінде жеке қатыса отырып, Банкті Қазақстан
заключении таким юридическим лицом сделок с Банком;
Республикасының заңнамаларында белгіленгендей банктік құпия болып
3) настоящее согласие может быть предоставлено третьим лицам как
табылатын барлық және кез келген ақпаратты, сонымен қатар коммерциялық
доказательства о том, что согласие на сбор и обработку
немесе басқа да заңмен қорғалатын құпияны қандайда да бір қосымша келісімсіз
Персональных данных было предоставлено Банку.
Шартта кӛрсетілген үшінші тұлғаларға, ондағы шарттар бойынша беруге шартсыз
және қарсылықсыз уәкілетті етеміз.
Настоящим мы, в момент своего личного присутствия в офисе
Банка, безусловно и безотзывно уполномочиваем Банк на
предоставление всей и любой информации, составляющую
банковскую тайну, как определено законодательством Республики
Казахстан, а также коммерческую или иную охраняемую законом
тайну, и без какого-либо нашего дополнительного согласия, третьим
лицам, указанным в Договоре, на условиях, предусмотренных в нем.
_____ Осы Ӛтінішке Клиенттің жеке ӛзі Банк бӛлімшесінде қатысу сәтінде, Клиенттер және Банк үшін бір-бір данада 3 (үш) дана болып қол қойылған.
Клиент осы Ӛтініште кӛрсетілген барлық мәліметтер, ӛтініштер және кепілдіктер нақты және қолданыста екендігін растайды./ Настоящее Заявление
подписано в 3 (трех) экземплярах, по одному экземпляру для Клиента и Банка, в момент личного присутствия Клиента в подразделении Банка. Клиент
подтверждает, что все указанные в настоящем Заявлении сведения, заявления и гарантии являются достоверными и действительными.
күні/дата
Клиенттің аты-жӛні және қолы (Клиент ӛзі
толтырады, аты-жӛні толық кӛрсетіледі)/Ф.И.О. и
подпись Клиента (заполняется Клиентом, Ф.И.О.
указывается полностью)

күні/дата

Клиенттің аты-жӛні және қолы (Клиент ӛзі
толтырады, аты-жӛні толық кӛрсетіледі)/Ф.И.О. и
подпись Клиента (заполняется Клиентом, Ф.И.О.
указывается полностью)

Сенімді тұлғаның Т.А.Ә. және қолы (Сенімді тұлға
ӛзі толтырады, Т.А.Ә. толық кӛрсетіледі)/
Ф.И.О. и подпись Поверенного лица
(заполняется Поверенным, Ф.И.О. указывается
полностью)
№ Сенімхат негізінде іс-әрекет етеді
/Действующего на основании доверенности №

күні/дата

әрекет ету мерзімі
дейін/срок действия до:

Клиенттің ӛкіліне берілген сенімхаттағы
клиенттің қолын куәландырған нотариустың
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), нотариаттық
қызметті атқаруға берілген лицензияның нӛмірі
және берілген күні не болмаса құжатты 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 документ*.
IV. БАНКТІҢ ӚТІНІШТІ ҚАБЫЛДАҒАНЫ ТУРАЛЫ БЕЛГІСІ/ ОТМЕТКА БАНКА О ПРИНЯТИИ ЗАЯВЛЕНИЯ:
Осы Ӛтініштің негізінде Клиенттерге/ На основании настоящего Заявления Клиентам предоставляется в аренду:
- № ___________________________________________жеке банктік сейф (ұяшық) жалға беріледі /индивидуальный банковский сейф (ячейка) №
___________________________________________
ӛлшемі:/размером:
 шағын сейфтік ұяшық/малая сейфовая ячейка (6см.*24см.*42см.)
 орта сейфтік ұяшық/средняя сейфовая ячейка (15см.*24см.*42см.)
 үлкен сейфтік ұяшық/большая сейфовая ячейка (48см.*24см.*42см.)
мерзімі «___» _____________ 20__ж. бастап «___» ______________20__ж. дейін / сроком с «___» _____________ 20__г. по «___» ______________20__г.
Ӛтінішті қабылдаған күн /Дата принятия Заявления: «___» ____________ 20__ жыл/ года
Жеке банктік сейфті (ұяшықты) жалға алу үшін қажетті ӛтініш пен құжаттарды қабылдадым, Клиенттің сәйкестендіруін жүзеге асырдым.
Заявление и документы, необходимые для аренды индивидуального банковского сейфа (ячейки) принял, идентификацию Клиента осуществил.
_____________________________________________________________________________
(лауазымы, Т.А.Ә., қолы кӛрсетіледі / указать наименование должности, Ф.И.О., подпись)
Жеке банктік сейфті (ұяшықты) жалға алу үшін қажетті құжаттар және мәліметтерді тексердім:/
Документы и сведения, необходимые для аренды индивидуального банковского сейфа (ячейки) проверил:
_____________________________________________________________________________
(лауазымы, Т.А.Ә., қолы кӛрсетіледі / указать наименование должности, Ф.И.О., подпись)
«АТФБанк» АҚ филиалы / филиал АО «АТФБанк» ___________________________________________________
Мекенжайы/ Адрес: _________________________________________________________
БСК/ БИК:
БСН/ БИН:
м.п.
V. КЛИЕНТТІҢ ӚТІНІШ ДАНАСЫН АЛҒАНДЫҒЫ ТУРАЛЫ БЕЛГІСІ/ ОТМЕТКА КЛИЕНТА О ПОЛУЧЕНИИ ЭКЗЕМПЛЯРА ЗАЯВЛЕНИЯ
күні/дата
Клиенттің аты-жӛні және қолы (Клиент ӛзі
толтырады, аты-жӛні толық кӛрсетіледі)/Ф.И.О. и
подпись Клиента (заполняется Клиентом, Ф.И.О.
указывается полностью)
күні/дата
Клиенттің аты-жӛні және қолы (Клиент ӛзі
толтырады, аты-жӛні толық кӛрсетіледі)/Ф.И.О. и
подпись Клиента (заполняется Клиентом, Ф.И.О.
указывается полностью)
Сенімді тұлғаның Т.А.Ә. және қолы (Сенімді
тұлға ӛзі толтырады, Т.А.Ә. толық кӛрсетіледі)/
Ф.И.О. и подпись Поверенного лица
(заполняется Поверенным, Ф.И.О. указывается
полностью)

