
Халықаралық Swift аударымдарының шарттары / Условия по международным Swift переводам  

Шетел валютасында ақша аударғанын  растай отырып, клиент келесі шарттармен келіседі: /                                                                                                      

Подтверждая перевод денег в иностранной валюте, клиент выражает свое согласие с нижеследующими 

условиями: 

V 

уәкілетті банктің Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдарына және Ұлттық Банкіне олардың 

талап етуі бойынша осы төлем және (немесе) ақша аударымы туралы ақпаратты беруіне рұқсат беремін./                                                                                                                                                                                                                                                           

разрешаю уполномоченному банку предоставлять информацию о данном  платеже и (или) переводе 

денег в правоохранительные органы Республики Казахстан и Национальный Банк по их требованию. 

V 

осы  төлемнің және (немесе) ақша аударымының келісімшарттың есептік нөмірін алуды талап ететін 

валюталық операцияларды жүргізуге байланысты емес екенін растаймын./                                                                                                                                                                                  

подтверждаю, что данный платеж и (или) перевод денег не связан с исполнением валютного договора, 

по которому требуется получение учетного номера; 

V 

осы төлемнің және (немесе) ақша аударымының лаңкестік немесе экстремистік қызметті 

қаржыландыруға және лаңкестікке не экстремизмге өзгеше ықпал етуге байланысты емес екенін 

растаймын./                                                                                                                                                                                                                                                                  

подтверждаю, что данный  платеж и (или) перевод денег не связан с финансированием 

террористической или экстремистской деятельности и иным пособничеством терроризму либо 

экстремизму.   

V 

осы төлемнің және (немесе) ақша аударымының  криптовалюталарды сатып алуға, сатуға немесе 
айырбастауға байланысты емес екенін растаймын./                                                                                                    
подтверждаю, что данный платеж и (или) перевод денег не связан с покупкой, продажей или обменом 
криптовалют. 

V 

Аударымды жүргізуге қатысатын шетелдік корреспондент-банктердің осы аударымға қатысты 
сұратулары бойынша уәкілетті банктің кез келген түсініктер мен мәліметтер беруіне рұқсат етемін. /                                                                                                                                                                                                                                                                
Разрешаю уполномоченному банку на запросы иностранных банков-корреспондентов, участвующих в 
проведении перевода, предоставлять любые разъяснения и сведения, касающиеся настоящего 
перевода. 

 

V 

Банк Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес операция жүргізуге тыйым салынған және шектеу 
белгіленген жағдайлар үшін жауап бермейді. 
Банк не несет ответственности, в случае установления запретов и ограничений на проведение операций 
в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

V 

Халықаралық, үкіметаралық шарттардың, келісімдердің және басқа да шетелдік нормативтік актілердің 
талаптарын орындау қажеттігінен Банктің Клиенттің талабымен осы төлем/қаражат аудару бойынша 
өзіне қабылдаған міндеттерін орындауына кедергі келтіретін жағдайлар туындағанда, Банкке қарсы 
шағым жасамауға және өзім аударған ақшаның қайтарылмай қалу қаупін өзім көтеруге міндеттенемін. / 
Обязуюсь не предъявлять претензии к Банку и принять на себя риск не возврата своего денежного 
перевода в случае возникновения обстоятельств, вызванных условием исполнения требований 
международных, межправительственных Договоров, соглашений и иных иностранных нормативных 
актов, действие которых препятствует исполнению Банком принятых на себя обязательств по 
настоящему  платежу/переводу средств по моему требованию. 


