Басқарманың
23.01.2019 жылғы №3-0123-01 шешіміне
6-қосымша

Приложение 6
к Решению Правления
№ 3-0123-01 от 23.01.2019 г.

Жеке тұлғаларға арналған «Чемпион» банктік салым шартының үлгі нысаны /
Типовая форма договора банковского вклада «Чемпион» для физических лиц
Бұдан кейін «Салымшы» деп аталатын азамат(-ша)
__________________________________________,
бір жақтан, және бұдан кейін «Банк» деп аталатын
«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы атынан
және оның мүддесінде ____________ Сенімхаттың
негізінде іс-әрекет ететін ___________________,
екінші жақтан, төмендегі мәселелер жөнінде осы
шартты (бұдан кейін мәтін бойынша – «Шарт»)
жасасты:
1. Салымшы _________________ мерзіміне
_________________
(______________)
сомасындағы ақшаны (салымды) береді, ал Банк
оны № ___________ жинақ шотына (бұдан кейін
мәтін бойынша – Шот) қабылдайды.
2. Шарт Салымшыдан Шотқа ақша келіп түскен
күннен бастап __________ жылға (осы Шарттың
қолданыс мерзімі аяқталатын күн) дейін
қолданыста болады.
3. Салымды пайдаланғаны үшін Банк Салымшыға
жылдық ______% мөлшеріндегі мөлшерлеме
бойынша сыйақы төлейді. Сыйақының жылдық
тиімді мөлшерлемесі жылдық ________ %
құрайды.
4. Есептелген сыйақы сомасы ай сайын салым
сомасына қосылады.
5. Шоттағы төмендетуге болмайтын ең кіші қалдық
________________ (_________________) құрайды
және оның мөлшерін Банк осы Шарттың 2тармағында көрсетілген мерзім аяқталғанға дейін
біржақты тәртіппен өзгерте алмайды.
6. Шотта төмендетуге болмайтын ең кіші қалдық
сақталған жағдайда, салым бойынша сыйақы
есептеледі. Шоттағы сома төмендетуге болмайтын
ең кіші қалдық сомасынан кем болған күндер үшін
сыйақы есептелмейді.
7. Осы Шарттың 5-тармағында көрсетілген
төмендетуге болмайтын ең кіші қалдық сақталды
деген талаппен Салымшының талабы бойынша
салымның және/немесе салым сомасына есептелген
сыйақының бір бөлігін беруге рұқсат етіледі.
8. Салымшының бастамасымен:
- Шотқа салым сомасы салынған/Шарттың мерзімі
ұзартылған күннен бір ай өтпей тұрып Шарт
мерзімінен бұрын бұзылған жағдайда, салым
бойынша есептелген сыйақы сомасы төленбейді.
Салым сомасына салынған/Салымшыға төленген
есептелген сыйақы сомасы акцептсіз тәртіппен
негізгі салым сомасынан ұсталады;
- Шотқа салым сомасы салынған/Шарттың мерзімі
ұзартылған күннен бастап бір айдан астам уақыт
өткеннен кейін Шарт мерзімінен бұрын бұзылған

Гражданин (-ка) ___________________________,
именуемый (-ая) далее «Вкладчик» с одной стороны
и Акционерное общество «Банк ЦентрКредит»,
именуемый далее «Банк», от имени и в интересах
которого действует _____________ на основании
Доверенности _______________ г., с другой
стороны, заключили настоящий договор (далее по
тексту - Договор) о нижеследующем:
1. Вкладчик передает, а Банк принимает деньги
(вклад)
в
сумме
_________________
(____________________) на сберегательный счет №
____________ (далее по тексту - Счет) сроком на
_________________.
2. Договор действует с даты поступления денег от
Вкладчика на Счет до __________ г. (дата окончания
действия договора).
3. За пользование вкладом Банк выплачивает
Вкладчику вознаграждение по ставке ___ %
годовых.
Годовая
эффективная
ставка
вознаграждения ___ % годовых.
4. Сумма начисленного вознаграждения ежемесячно
причисляется к сумме вклада.
5. Сумма минимального неснижаемого остатка на
Счете составляет ____________ (________________)
и ее размер не может быть изменен Банком в
одностороннем порядке до истечения срока,
указанного в п. 2. настоящего Договора.
6. Вознаграждение по вкладу начисляется при
условии поддержания минимального неснижаемого
остатка на Счете. Вознаграждение за дни, когда
сумма на счете была меньше суммы минимального
неснижаемого остатка не начисляется.
7. Допускается выдача части вклада и/ или
причисленной к сумме вклада вознаграждение по
требованию Вкладчика при условии поддержания
суммы минимального неснижаемого остатка,
указанного в п. 5 настоящего Договора.
8. При досрочном расторжении Договора по
инициативе Вкладчика:
- до истечения одного месяца со дня зачисления
суммы вклада на Счет/ продления Договора, сумма
начисленного вознаграждения по вкладу не
выплачивается.
Сумма
начисленного
вознаграждения, причисленная к сумме вклада и
выплаченная Вкладчику, в безакцептном порядке
удерживается с суммы основного вклада;
- по истечении более одного месяца со дня
зачисления суммы вклада на Счет/ продления

жағдайда, салым бойынша сыйақы Банк салымды
пайдаланған нақты күндер үшін қолданыстағы
мөлшерлеме бойынша төленеді.
9. Салымшының міндеттері:
9.1. осы Шарттың талаптарына сәйкес Шотта
төмендетуге болмайтын ең кіші қалдық қалдыру;
9.2.
Салымшы
Шарттың
мерзімі
аяқталуына/жабылуына/қайта
ресімделуіне
байланысты
Шоттан
ақша
қаражатын
алатын/ішінара алатын жағдайда, өзінің Шотынан
1 000 000 (Бір миллион) теңгеден немесе шетел
валютасындағы баламасынан жоғары сомада
қолма-қол ақша алу бойынша операция жүргізу
болжанған күннен 7 (жеті) жұмыс күні бұрын
Банкке ескертуге міндеттенеді;
9.3. Банк көрсеткен қызметтер үшін Банктің
уәкілетті органы қызмет көрсету күніне бекіткен
тариф бойынша төлем жасау.
10. Сыйақы есептеу тәртібі, Тараптардың
құқықтары мен міндеттері, сенімхат негізінде шот
бойынша
операцияларды
жүргізу
тәртібі,
Тараптардың жауапкершілігі және басқа талаптар
«Заң»
мерзімді
баспасөз
басылымында
жарияланған, сондай-ақ Банктің www.bcc.kz
мекенжайы бойынша интернет ресурсында
орналастырылған және осы Шарттың ажырамас
бөлігі болып табылатын Жеке тұлғаларға арналған
банктік салым шарттарына арналған Үлгі
(шамалас) талаптарда (бұдан кейін мәтін бойынша
– «Үлгі талаптар») белгіленеді.
11. Салымшы осы арқылы осы Шартты жасағанға
дейін:
11.1.
Үлгі
(шамалас)
талаптармен толық
танысқанын растайды және Үлгі (шамалас)
талаптардың Шарттың ажырамас бөлігі болып
табылатынына және Қазақстан Республикасының
Азаматтық Кодексінің 388-бабында белгіленген
тәртіппен Тараптар арасындағы қарым-қатынасты
реттейтініне келіседі, сондай-ақ Шарттың және
Үлгі (шамалас) талаптардың барлық қағидаларын
бұлжытпай орындауға міндеттенеді;
11.2. өзіне салымның түрі, мерзімі, ең кіші сомасы
туралы, салым бойынша сыйақы мөлшерлемелері
мен тарифтер туралы, салым мерзімін ұзартудың
талаптары,
салымды
толықтырудың,
шоғырландырудың мүмкіндігі туралы, салымды
мерзімінен бұрын толық немесе ішінара алудың
талаптары туралы ақпарат, оның ішінде салым
бойынша банктік қызметті ұсынудың талаптары
туралы ақпарат пен осы Шартты жасасу үшін
қажетті құжаттардың тізбесінің, осы Шарт
бойынша міндеттемелерін орындамаған жағдайда
Салымшыға жүктелетін жауапкершілік және
туындауы мүмкін тәуекелдер туралы ақпарат
берілгенін;
11.3. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың операцияларды
жүргізудің жалпы талаптары туралы ережесімен
танысқанын және ережемен, сондай-ақ осы
Шарттың талаптарымен танысуға қажетті уақыт

Договора, вознаграждение по вкладу выплачивается
по действующей ставке за фактическое количество
дней пользования вкладом Банком.
9. Вкладчик обязуется:
9.1. поддерживать минимальный неснижаемый
остаток на Счете в соответствие с условиями
настоящего Договора;
9.2. Вкладчик в случае изъятия/частичного изъятия
наличных денежных средств со счета по причине
окончания
срока
/закрытия/переоформления
Договора обязуется уведомить Банк за 7 (семь)
рабочих дней до предполагаемой даты операции по
снятию наличных денег со своего счета на сумму
свыше 1 000 000 (Одного миллиона) тенге или
эквивалента в иностранной валюте;
9.3. оплачивать услуги Банка по тарифам,
утвержденным уполномоченным органом Банка, на
дату оказания услуги.
10. Порядок начисления вознаграждения, права и
обязанности сторон, порядок осуществления
операций по Счету на основании доверенности,
ответственность
сторон
и
иные
условия
определяются Типовыми (примерными) условиями
для Договоров банковских вкладов для физических
лиц, опубликованными в периодическом печатном
издании «Зан», а также размещенными на интернет –
ресурсе Банка по адресу www.bcc.kz (далее по тексту
– Типовые (примерные) условия) и являющимися
неотъемлемой частью настоящего Договора.
11. Настоящим Вкладчик подтверждает, что до
заключения настоящего Договора:
11.1.
полностью
ознакомлен
с
Типовыми
(примерными) условиями и согласен, что Типовые
(примерные) условия являются неотъемлемой
частью Договора и регулируют отношения между
Сторонами в порядке, предусмотренном статьей 388
Гражданского Кодекса Республики Казахстан и
обязуется неукоснительно соблюдать все положения
Договора и Типовых (примерных) условий;
11.2. ему была предоставлена информация о виде,
сроке, минимальной сумме
вклада, о ставках
вознаграждения и тарифах по вкладу, об условиях
продления срока вклада, возможности пополнения
вклада, капитализации, об условиях полного или
частичного досрочного изъятия вклада, в том числе,
информацию
об
условиях
предоставления
банковских услуг по вкладу и перечень
необходимых
документов
для
заключения
настоящего
Договора,
информацию
об
ответственности и возможных рисках Вкладчика в
случае невыполнения обязательств по настоящему
Договору;
11.3. ознакомлен с Правилами об общих условиях
проведения операций АО «Банк ЦентрКредит» и ему
было предоставлено необходимое время на
ознакомление с ними и условиями настоящего

берілгенін растайды.
12.
Тараптар
мұндай
өзгерістер
мен
толықтыруларды (оның ішінде жаңа нұсқадағы
Үлгі (шамалас) талаптарды) «Заң» мерзімді
баспасөз басылымында жариялау, сондай-ақ
Банктің www.bcc.kz
мекенжайы бойынша
интернет ресурсына орналастыру арқылы Банк
біржақты тәртіппен Үлгі (шамалас) талаптарға
өзгерістер мен толықтырулар енгізеді, өзгерістер
мен толықтырулар «Заң» мерзімді баспасөз
басылымына жарияланған сәттен бастап күшіне
енеді және Тараптар үшін міндетті болып
табылады деп келісті.
13. Осы Шартта немесе Үлгі (шамалас) талаптарда
қарастырылмаған барлық өзге жағдайларда
Тараптар
Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады. Осы
Шарт мемлекеттік және орыс тілдерінде, әр Тарап
үшін бір-бірден – заңдық күші тең екі түпнұсқа
данада жасалған.

Договора,
12. Стороны согласились, что изменения и
дополнения в Типовые (примерные) условия
вносятся Банком в одностороннем порядке путем
размещения таких изменений и дополнений (в том
числе Типовых (примерных) условий в новой
редакции) в периодическом печатном издании
«Зан», а также на интернет – ресурсе по адресу
www.bcc.kz,
вступают в силу и являются
обязательными для Сторон с момента размещения в
периодическом печатном издании «Зан».
13. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим
Договором или Типовыми (примерными) условиями,
Стороны
руководствуются
законодательством
Республики
Казахстан.
Настоящий
Договор
составлен на государственном и русском языках в
двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой Стороны.

14. ТАРАПТАРДЫҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ МЕН ҚОЛДАРЫ /
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Банк

Салымшы/ Вкладчик

«Банк ЦентрКредит» АҚ /АО «Банк ЦентрКредит»
Мекенжайы / Адрес:
__________________________________________
__________________________________________
БСН/БИН: _________________________________
БСК/БИК: _________________________________
Тел:______________________________________

Аты-жөні / Ф.И.О. _______________________
_______________________________________
Тұратын мекенжайы / Адрес проживания:
_______________________________________
______________________________________
ЖСН/ИИН: ____________________________
ЖСК/ИИК: ____________________________
Тел:___________________________________

Банктің атынан /
От Банка

Салымшының атынан/
От Вкладчика

__________________
қолы / подпись

________________
қолы / подпись

МО / МП

