
«Валют-Транзит Банк» АҚ-та орналастырылған кепілдік берілген депозиттер бойынша 

кепілдік берілген өтемді төлеу тәртібі жөнінде жеке тұлға-депозиторларға арналған 

ЖАДЫНАМА 

 

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне меншік құқығын қорғауды 

күшейту, шарттық міндеттемелерді қорғауды кепілдендіру және оларды бұзғаны үшін 

жауапкершілікті қатаңдату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 

Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 17 шілдедегі заңымен «Қазақстан Республикасының 

кейбір заңнамалық актілеріне қаржы жүйесінің тұрақтылығы мәселелері бойынша өзгерістер 

мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 23 қазандағы 

заңының 2-бабының 4-тармағына өзгерістер енгізілді, соған сәйкес: 

«Депозиттерге мiндеттi кепiлдiк беру жүйесіне қатысушы-банк 2007 жылғы 1 қаңтардан 

бастап 2012 жылғы 1 қаңтарға дейінгі кезеңде мәжбүрлеп таратылған жағдайда, депозиттерге 

мiндеттi кепiлдiк беруді жүзеге асыратын ұйым кепiлдiк берiлетiн депозиттер бойынша 

жеке тұлға-депозиторларға депозит бойынша есептелген сыйақысыз, депозит бойынша 

қалдық сомасында, бірақ бес миллион теңгеден аспайтын сомада кепiлдiк берілген өтем 

төлейді». 

Осы өзгерістер «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ-тың (бұдан әрі – 

Қор) мәжбүрлеп таратылатын «Валют-Транзит Банк» АҚ-тың жеке тұлға-депозиторларына 

депозит бойынша есептелген сыйақысыз, депозит бойынша қалдық сомасында, бірақ бұрын 

алынған кепілдік берілген өтемді қоспағанда бес миллион теңгеден аспайтын сомада 
кепілдік берілген өтемді қосымша төлеу бойынша депозиттерге міндетті кепілдік беруді 

жүзеге асыратын ұйым ретінде міндеттемелерін іске асыруды көздейді.». 

Депозиттегі қалдықтар туралы және есептелген сыйақы бойынша ақпарат алу үшін 

«Валют-Транзит Банк» АҚ-тың салымшылары келесі мекенжай бойынша Тарату 

комиссиясына жүгіну қажет: Қарағанды қаласындағы Тарату комиссиясының бас офисі, 

индексі 10000, Бұқар Жырау даңғ., 51/1, тел. 8(7212) 996405 

 

Депозит (депозиттер)/салым (салымдар) бойынша кепілдік берілген өтемді алу үшін 

қажетті құжаттардың тізімі
1
: 

1) Өтініш беруші өз қолымен толтырған кепілдік берілген өтемді төлеу туралы 

белгіленген нысандағы өтініш; 

2) ЖСН көрсетілген, жеке тұлғасын куәландыратын құжаттың түпнұсқасы мен 

көшірмесі
2
; 

 
1
 Құжаттар тізбесі  толық қамтылмаған. Сіздің жағдайыңызға сәйкес Банк-агент қажет 

болған кезде қосымша құжаттар сұратуы мүмкін. 

 
2 

Құжаттың түпнұсқасы мен көшірмесі ұсынылатын құжаттар бойынша құжаттың 

түпнұсқасы көшірмесімен салыстырылғаннан кейін Өтініш берушіге қайтарылады. 
 

Мәжбүрлеп таратылатын «Валют-Транзит Банк» АҚ-қа депозитордың талап ету құқығын 

растау кезінде Банк-агент өзіне құжаттар келіп түскен күннен бастап бес жұмыс күнінен 

кешіктірмей кепілдік берілген өтемді төлейді. 

 

Кепілдік берілген өтемді алу үшін «Валют ТранзитБанк» АҚ-тың жеке тұлға-

депозиторлары Банк-агенттің төмендегі кестеде көрсетілген кез келген филиалына 

жүгіне алады. 

 
Филиал Мекенжайы  Жауапты тұлғалар Жұмыс режимі 

Алматы 

қалалық 

филиалының 

Операциялық 

Алматы қ., Бөгенбай 

батыр көш. 156,  

Сейфуллин даңғ. 

қиылысы 

Исашева Рамина Аскаровна  

Тұрғындарға қызмет көрсету 

бөлімінің бастығы   

Телефон: (727) 259 85 98 (ішкі 2427) 

Дүйсенбі-жұма 

09.00 – 18.00 

Түскі үзіліс 

13.00 – 14.00 



басқармасы              

Байленова Назым Абдилдабековна 

Аға менеджер 

Телефон: (727) 259 85 98 (ішкі 2125) 

 

  

 

      (жылжымалы кесте  

              бойынша) 

Сенбі - сағ. 09.00 -ден 

16.00-ге дейін 

Жексенбі -демалыс    

 

 

Алматы 

қалалық 

филиалы, 

№33 ҚҚО  

     

Алматы қ., 

Шевченко көш., 100, 

Сейфуллин даңғ. 

 қиылысы 

 

Жаумбай Акмарал Мураткызы 

Аға менеджер  

Телефон: (727) 244 28 77 (ішкі 2150) 

   

Биржанова Гульнара Байтшкановна 

Аға менеджер,  

Телефон: (727)  259 85 98  (ішкі 2133) 

Дүйсенбі-жұма 

09.00 – 18.00 

Түскі үзіліс 

13.00 – 14.00 

      (жылжымалы кесте  

             бойынша) 

Сенбі - сағ. 09.00 -ден 

16.00-ге дейін 

Жексенбі -демалыс    

 

Алматы 

облыстық 

филиалының 

Операциялық 

басқармасы   

 

Алматы облысы,  

Іле ауданы, Өтеген 

Батыр кенті,                   

Батталханов көш.,  17-

үй 

 

Жунисова Толкын Жунисовна 

Аға есепшот менеджері   

Телефон: (727) 259 85 98 (ішкі2757)  

 

Дүйсенбі-жұма 

09.00 – 18.00 

Түскі үзіліс 

13.00 – 14.00 
      (жылжымалы кесте  

             бойынша) 

Ақтау 

қаласындағы 

Операциялық 

басқарма 

Ақтау қ.,  12-ықш., 12-

үй, 

Аманова Бибигуль Сагидуллаевна 

Тұрғындарға қызмет көрсету 

бөлімінің бастығы   

Телефон: (729) 242 10 84 (ішкі4180) 

 

Коктаубай Гулнара Коктаубайкызы 

Аға менеджер 

Телефон: (729) 242 10 84 (ішкі4181) 

Дүйсенбі-жұма 

09.00 – 18.00 

Түскі үзіліс 

13.00 – 14.00 
      (жылжымалы кесте  

             бойынша) 

Сенбі - сағ.10.00-ден 

15.00-ге дейін 

Жексенбі - демалыс   

Ақтөбе 

қаласындағы 

Операциялық 

басқарма 

Ақтөбе қ., 101-ші 

Атқыштар бригадасы 

көш., 2-үй     

  

 

Хайрмеденова Сания  

Тұрғындарға қызмет көрсету 

бөлімінің бастығы   

Телефон: (713) 259 51 01 (ішкі4916) 

 

Сакиева Айгуль Жанабергеновна 

Менеджер счета  

Телефон: (713) 259 51 01 (ішкі143) 

   Дүйсенбі-жұма 

09.00 – 18.00 

Түскі үзіліс 

13.00 – 14.00 
      (жылжымалы кесте  

             бойынша) 

Сенбі - сағ.10.00-ден 

15.00-ге дейін 

Жексенбі - демалыс   

Атырау 

қаласындағы 

Операциялық 

басқарма 

Атырау қ., Азаттық 

даңғылы, 2-үй,  

«Frontier Plaza» бизнес 

орталығы  

Лавриненко Анна Анатольевна 

Тұрғындарға қызмет көрсету 

бөлімінің бастығы   

Телефон: (712) 232 30 14, 232 23 99 

(ішкі13922) 

 

Бекбосинова Акмарал Еркиновна 

Есепшот менеджері 

Телефон: (712) 232 30 14, 232 23 99 

(ішкі13972) 

   Дүйсенбі-жұма 

09.00 – 18.00 

Түскі үзіліс 

13.00 – 14.00 
      (жылжымалы кесте 

             бойынша) 

Сенбі - сағ.10.00-ден 

15.00-ге дейін 

Жексенбі - демалыс   

Астана 

қаласындағы 

Операциялық 

басқарма 

 

Астана қ.,  

Бараев  көшесі, 7-үй   

 

Астана қ., Қабанбай 

 батыр даңғ., 15А  

(Сарайшық көш. 

 қиылысы), "Q" бизнес 

 орталығы  

 

Маханова Жазира Мухтаровна 

Тұрғындарға қызмет көрсету 

бөлімінің бастығы   

Телефон: (717) 255 65 56 (ішкі3804) 

   Дүйсенбі-жұма 

09.00 – 18.00 

Түскі үзіліс 

13.00 – 14.00 
      (жылжымалы кесте  

             бойынша) 

Түскі үзіліс 

13.00 – 14.00 

 

Жезқазған 

қаласындағы 

Операциялық 

басқарма 

      Жезқазған қ., 

Бейбітшілік көш., 26-а -

үй  

 

Сарсенова Улбазар Байтурсыновна  

Тұрғындарға қызмет көрсету 

секторының меңгерушісі   

Телефон:  (710) 271 20 66 (ішкі 113) 

 

   Дүйсенбі-жұма 

09.00 – 18.00 

Түскі үзіліс 

13.00 – 14.00 
      (жылжымалы кесте  



              бойынша) 

Сенбі, жексенбі – демалыс   

Қарағанды 

қаласындағы 

Операциялық 

басқарма 

       Қарағанды қ.,  

Әлиханов көш., 5-үй  

 

Кандрушина Ольга Юрьевна 

Тұрғындарға қызмет көрсету 

бөлімінің бастығы   

Телефон: : (721) 558 998 

Кардапольцева Ксения Сергеевна        

Аға есепшот менеджері 

Тел 7212/558 972 

Кульжамбекова Айжан Султановна- 

Есепшот менеджері   Тел 7212/558971 

 

   Дүйсенбі-жұма 

09.00 – 18.00 

Түскі үзіліс 

13.00 – 14.00 
     (жылжымалы кесте  

           бойынша) 

Сенбі - сағ.10.00-ден 

15.00-ге дейін 

Жексенбі - демалыс   

№3 ҚҚО 

Қарағанды    

  (Теміртау қ.) 

Теміртау қ. 

Металлургтер даңғ.,                  

8-үй 

Ғосманов Даниал Серғазыұлы  

№3 ҚҚО басқарушысы                                  

тел 7213/910419 ішкі104 

Абельдинова Жибек Байзулаевна 

Есепшот менеджері 

7213/910419 

Нурмаканова Гаухар Унеровна 

Есепшот менеджері 

7213/910419 

Дүйсенбі-жұма  

09-00-ден 18-00-ге дейін 

 

Сенбі -  сағ.10.00-ден 

15.00-ге дейін 

Жексенбі -демалыс   

№10 ЕКБ 

Қарағанды 

(Балқаш қ.) 

 Балқаш қ., Қараменді 

би көш.,  4А-й 

Алибаев Ержан Иглымович                             

№10 ЕКБ басқарушысы 

 Тел 71036/65561 ішкі 101  

Чирва Оксана Сергеевна                     

Менеджер-кассир  

Тел 71036/65561 ішкі 123 

Дүйсенбі-жұма  

09-00-ден 18-00-ге дейін 

 

Сенбі - сағ.10.00-ден 

15.00-ге дейін 

Жексенбі - демалыс   

Көкшетау 

қаласындағы 

Операциялық 

басқарма 

Көкшетау қ.,   

Абай көш., 142-үй  

  

 

Козлов Максим Федорович 

Бөлімше басқарушысы 

Телефон: (716) 259 55 53 (ішкі126) 

 

Молдабаева Айжан Толеубековна 

Тұрғындарға қызмет көрсету 

бөлімінің бастығы   

Телефон: (716) 259 55 52 (ішкі121) 

   Дүйсенбі-жұма 

09.00 – 18.00 

Түскі үзіліс 

13.00 – 14.00 
     (жылжымалы кесте  

            бойынша) 

Сенбі - сағ.10.00-ден 

15.00-ге дейін 

Жексенбі - демалыс   

Қостанай 

қаласындағы 

Операциялық 

басқарма 

Қостанай қ.,  

Таран көш., 39-үй  

 

Байталенко Светлана Геннадьевна 

Тұрғындарға қызмет көрсету 

бөлімінің бастығы    

Телефон: (714) 254 85 08 (ішкі1076) 

   Дүйсенбі-жұма 

09.00 – 18.00 

Түскі үзіліс 

13.00 – 14.00 
     (жылжымалы кесте  

            бойынша) 

Сенбі, жексенбі – демалыс   

Қызылорда 

қаласындағы 

Операциялық 

басқарма 

Қызылорда қ., 

Тоқмағанбетов көш., 

46-үй  

Сейтимова Эльмира Абдмажитовна  

Тұрғындарға қызмет көрсету 

бөлімінің бастығы   

Телефон: (724) 255 19 88 (ішкі79309) 

   Дүйсенбі-жұма 

09.00 – 18.00 

Түскі үзіліс 

13.00 – 14.00 
     (жылжымалы кесте  

           бойынша) 

Сенбі - сағ.10.00-ден 

15.00-ге дейін 

Жексенбі -демалыс   

Павлодар 

қаласындағы 

Операциялық 

басқарма 

Павлодар қ., Ак. 

Сәтпаев көш., 156/1-үй   

Касимгазинова Акдана -  

Тұрғындарға қызмет көрсету 

бөлімінің бастығы   

Телефон: (718) 232 33 73, 230 00 03 

(ішкі1114/13528) 

 

Астаева Айнур Жумагельдиновна 

Есепшот менеджері 

Телефон: (718) 230 00 03, 232 23 40, 

232 08 11 (ішкі1113) 

 

   Дүйсенбі-жұма 

09.00 – 18.00 

Түскі үзіліс 

13.00 – 14.00 
      (жылжымалы кесте  

               бойынша) 

Түскі үзіліс 

13.00 – 14.00 

 

Петропавл 

қаласындағы 

Петропавл қ., 

Алтынсарин көш.,166-

Кошекова Сауле  

Тұрғындарға қызмет көрсету 

   Дүйсенбі-жұма 

09.00 – 18.00 



Операциялық 

басқарма 

үй   бөлімінің бастығы   

Телефон: (715) 259 56 99 (ішкі7443) 

 

Рахумбекова Динара Тыяковна 

Аға менеджер 

Телефон: (715) 259 56 99 (ішкі7441) 

Түскі үзіліс 

13.00 – 14.00 
(жылжымалы кесте  

          бойынша) 

Сенбі - сағ.10.00-ден 

15.00-ге дейін 

Жексенбі - демалыс   

Рудный 

қаласындағы 

Операциялық 

басқарма 

Қостанай облысы, 

Рудный қ., Горький 

көш, 62-үй   

 

Медведева Елена Сергеевна 

Бөлімше басқарушысы 

тел: (71431) 4 26 31 (ішкі4629) 

   Дүйсенбі-жұма 

09.00 – 18.00 

Түскі үзіліс 

13.00 – 14.00 
    (жылжымалы кесте  

          бойынша) 

Сенбі, жексенбі – демалыс   

Семей 

қаласындағы 

Операциялық 

басқарма 

Семей қ., Ленин көш.,                     

22-үй   

Хамитова Арайлым Сиязбековна  

Тұрғындарға қызмет көрсету 

бөлімінің бастығы    

Телефон: (722) 256 48 41 (ішкі14676) 

   Дүйсенбі-жұма 

09.00 – 18.00 

Түскі үзіліс 

13.00 – 14.00 
      (жылжымалы кесте  

           бойынша) 

Сенбі - сағ.10.00-ден 

15.00-ге дейін 

Жексенбі - демалыс 

Талдықорған 

қаласындағы 

Операциялық 

басқарма 

Алматы облысы, 

Талдықорған қ.,  

Абылай хан көшесі, 

185/189-үй   

 

Каркавина Светлана Владимировна -  

Тұрғындарға қызмет көрсету 

секторының меңгерушісі   

Телефон: (728) 224 56 77 (ішкі4746) 

 

Асанбаева Гаухар Ермековна 

Есепшот менеджері 

Телефон: (728) 224 56 77 (ішкі4562) 

 

Дүйсенбі-жұма 

09.00 – 18.00 

Түскі үзіліс 

13.00 – 14.00 
     (жылжымалы кесте  

              бойынша) 

Сенбі -сағ.10.00-ден 15.00-

ге дейін 

Жексенбі - демалыс   

Тараз 

қаласындағы 

Операциялық 

басқарма 

Жамбыл облысы, Тараз 

қ., Қазыбек би көш., 

182-үй   

 

Оспанова Лаура Болысбековна 

Тұрғындарға қызмет көрсету 

бөлімінің бастығы   

Телефон: (726) 245 93 84 (ішкі14771) 

 

Кенжекараева Бибинур Тойшебековна 

Аға менеджер 

Телефон: (726) 245 93 84 (ішкі4774) 

   Дүйсенбі-жұма 

09.00 – 18.00 

Түскі үзіліс 

13.00 – 14.00 
    (жылжымалы кесте  

            бойынша) 

 

 

Орал 

қаласындағы 

Операциялық 

басқарма 

      Орал қ., 

   Мұхит көш., 27/2-үй  

Каспаева Мадина Адилбековна 

Тұрғындарға қызмет көрсету 

бөлімінің бастығы   

Телефон: (711) 298 67 16 (ішкі17305) 

 

Дусимова Жазира Габдулкаримовна 

Менеджер – кассир 

Телефон: (711) 298 67 01 (ішкі17372) 

   Дүйсенбі-жұма 

09.00 – 18.00 

Түскі үзіліс 

13.00 – 14.00 

   (жылжымалы кесте  

            бойынша) 

Сенбі - сағ.10.00-ден 

15.00-ге дейін 

 

Өскемен 

қаласындағы 

Операциялық 

басқарма 

Өскемен қ., М.Горький 

көш., 19-үй  
Уркумбаева Ляйля Есенгалиевна 

Тұрғындарға қызмет көрсету 

бөлімінің аға есепшот менеджері   

           8(723)   203- 142, ішкі 17640 

Дүйсенбі-жұма 

09.00 – 18.00 

Түскі үзіліс 

13.00 – 14.00 
  (жылжымалы кесте      

            бойынша) 

Сенбі- сағ.10.00-ден 15.00-

ге дейін 

Жексенбі -демалыс 

Шымкент 

қаласындағы 

Операциялық 

басқарма 

Шымкент қ., 

Байтұрсынов көш., 

        20A-үй  

Калибаева Нурия Сейдиумаровна 

Тұрғындарға қызмет көрсету 

бөлімінің бастығы   

Телефон: (725) 299 52 81 ( ішкі7812) 

 

Дүйсенбі-жұма 

09.00 – 18.00 

Түскі үзіліс 

13.00 – 14.00 
(жылжымалы кесте 



Кемелова Галия Мейманкуловна 

Есепшот менеджері   

Телефон: (725) 299 52 82 (ішкі7884)  

бойынша) 

Сенбі - сағ.10.00-ден 

15.00-ге дейін 

Жексенбі - демалыс 

 

 

Қалауыңыз бойынша Сіз кепілдік берілген өтемді алғаннан кейін оларды біздің Банктің 

депозиттеріне орналастыра аласыз. Салымның талаптарымен Банк бөлімшелерінде 

танысуыңызға болады. 

 

Банкте жедел желі телефоны қызмет етеді: Call-Center  8 8000 8000 88 (Қазақстан бойынша, 

тек қалалық және Beeline операторының ұялы телефоны арқылы қоңырау шалу тегін), 

Алматы қаласы үшін - 8 (727) 244 30 00. 

 

Құрметпен, «Банк ЦентрКредит» АҚ 

 
 

 

Қосымша құжаттарды ұсыну туралы ақпарат: 

 

№ 

п/п 
Кепілдік берілетін депозиттер (салымдар) бойынша кепілдік берілген өтемді алу үшін қажетті 

құжаттардың негізгі тізімі  

 

1 Өтініш беруші өз қолымен толтырған кепілдік берілген өтемді төлеу туралы белгіленген нысандағы 

өтініш. 

2 ЖСН көрсетілген, жеке тұлғасын куәландыратын құжаттың түпнұсқасы мен көшірмесі. 

3 Банктік қызмет көрсету шартының және/немесе салым құжаттарының көшірмесі/түпнұсқасы (болған 

кезде). 

Қосымша құжаттар  

4 Mұрагер өтініш білдірген жағдайда – өзінің мұраға құқығын (заң бойынша немесе өсиет бойынша 

мұраға құқық туралы куәлік) немесе мұра берушінің ақшасын пайдалану құқығын растайтын 

құжаттар беріледі; 

5 Сенімхаттың негізінде /талап ету құқығын табыстау (цессия) шартының негізінде үшінші 

тұлға өтініш білдірген жағдайда, 1-2-тармақтарда көрсетілген құжаттармен бірге нотариат 

куәландырған сенімхаттың/ депозитор (салымшы) мен өтінім беруші арасында жасалған талап ету 

құқығын табыстау (цессия) шартының нотариат куәландырған түпнұсқасы тапсырылады; 

6 Мұрагердің өкілі өтініш білдірген жағдайда, нотариат куәландырған сенімхаттың және заң 

бойынша немесе өсиет бойынша мұраға құқық туралы нотариат куәландырған куәліктің түпнұсқасы 

тапсырылады;  

7 Жеке кәсіпкерге/Шаруа (фермер) қожалығына /Жеке нотариусқа ашылған салым бойынша 

кепілдік берілген өтемді төлеу үшін 1-2-тармақтарда көрсетілген құжаттармен бірге жеке 

кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің, шаруа (фермер) қожалығын  тіркеу туралы куәліктің 

немесе нотариаттық қызметті жүргізуге берілген лицензияның түпнұсқасы мен көшірмесі беріледі. 

8 Кәмелетке толмағандардың атына ашылған депозит (салым) бойынша кепілдік берілген 

өтемді алу үшін: 

1) төлем жасаған сәтте 14 жасқа толмаған кәмелетке толмағандардың ата-анасы немесе басқа заңды 

өкілдері 1-2-тармақтарда көрсетілген құжаттармен бірге төменде көрсетілген құжаттардың бірінің 

түпнұсқасын және көшірмелерін тапсырады: 

- ЖСН көрсетілген баланың туу туралы куәлігі; 

- бала асырап немесе қыз асырап алу туралы куәлік; 

- баланы тәрбиесіне алғысы келетіндігін білдірген тұлға (патронаттық ата-ата) мен қорғаншылық 

және қамқоршылық органы арасында жасалған Баланы (балаларды) тәрбиеге беру туралы (патронат 

түрінде қорғаншылық жасаған кезде) шарт; 

- қорғаншылық және қамқоршылық органы берген, қорғаншылық немесе қамқоршылық белгілеу  

туралы  куәлік. 

2) төлем жасаған сәтте 14 жасқа толған кәмелетке толмаған тұлға 1-тармақта көрсетілген 

құжаттармен бірге туу туралы куәлігінің түпнұсқасы мен көшірмесін ұсынады.  



3) төлем жасаған сәтте 16 жасқа толған кәмелетке толмаған тұлға 1-2-тармақтарда көрсетілген 

құжаттармен бірге туу туралы куәлігінің түпнұсқасы мен көшірмесін ұсынады. 

9 Азаматтығы ауысқан жағдайда, 1-тармақта көрсетілген құжаттармен бірге өтініш беруші шетел 

мемлекеті төлқұжатының түпнұсқасы мен көшірмесін қосымша ұсынады; 

Қазақстан Республикасының азаматтығынан айырылған (шыққан немесе жоғалтқан) 

жағдайда,  1-тармақта көрсетілген құжаттармен бірге өтініш беруші азаматтықтан айырылуды 

растайтын анықтаманың немесе Қазақстан Республикасының ішкі органдары берген азаматтығы жоқ 

тұлғаның жеке куәлігінің түпнұсқасы мен көшірмесін қосымша ұсынады. 

Депозитордың өкілі (шетел азаматы) жүгінген жағдайда, нотариат куәландырған сенімхаттың 

түпнұсқасы ұсынылады.  

10 Тегі, аты және әкесінің аты ауыстырылған жағдайда, өтініш беруші 1-2-тармақтарда көрсетілген 

құжаттармен бірге келесі құжаттарды ұсынады: 

- некеге тұру туралы куәліктің түпнұсқасы мен көшірмесі; 

- АХАЖ органдары берген тегін, атын, әкесінің атын ауыстыру туралы куәліктің түпнұсқасы мен 

көшірмесі (болған кезде). 

 

 

 

11 Жеке тұлғасын куәландыратын құжат жоғалған жағдайда, 1-тармақта көрсетілген құжаттармен 

бірге ішкі істер органдары берген жеке тұлғасын куәландыратын уақытша құжаттың (анықтаманың) 

түпнұсқасы мен көшірмесі ұсынылады (осындай құжатта көрсетілген мерзім аяқталғанға дейін). 

 

 

 

 


