
 

Жеке тұлғамен жасалатын банктік шот (Ағымдағы арнайы шот) шартының үлгі 

нысаны  

Типовая форма договора банковского счета с физическим лицом                            

(Специальный текущий счет) 

 

   

Осы Жеке тұлғамен жасалатын банктік шот 

(Ағымдағы арнайы шот)  шарты   (бұдан кейін 

мәтін бойынша – Шарт) арқылы «Банк 

ЦентрКредит» АҚ-тың филиалдар мен 

құрылымдық бөлімшелер (бұдан кейін мәтін 

бойынша – Банк) арқылы жеке тұлға – 

Клиентке ағымдағы шот ашу, жүргізу және 

жабу бойынша жүргізілетін операцияларының 

талаптары мен тәртібі анықталады.  

  Настоящим Договором банковского счета с 

физическим лицом (Специальный текущий 

счет) (далее по тексту – Договор) 

определяются условия и порядок 

осуществления АО «Банк ЦентрКредит» через 

филиалы и их структурные подразделения 

(далее по тексту – Банк) операций по 

открытию, ведению и закрытию текущих 

счетов Клиенту – физическому лицу. 

1. ЖАЛПЫ ҚАҒИДА   1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Шарттың мәні 

1.1.1. Осы Шарттың талаптары стандартты 

нысанда белгіленген және Клиент оны 

Шартқа қосылу туралы өтінішке (бұдан кейін 

мәтін бойынша – Өтініш) қол қою арқылы 

қабылдайды. 

Клиенттің Өтінішке қол қоюы Шартқа 

тұтастай қосылуды білдіреді. 

Банк Клиент қол қойған Өтінішті қабылдаған 

және Банк оны қабылдағаны туралы белгі 

қойған сәттен бастап Шарт жасалған болып 

есептеледі. 

  1.1. Предмет договора 

1.1.1.Условия настоящего Договора 

определены в стандартной форме и могут быть 

приняты Клиентом не иначе как путем 

подписания Заявления о присоединении к 

Договору (далее по тексту – Заявление). 

Подписание Клиентом Заявления означает 

присоединение к Договору в целом. 

 Договор считается заключенным с момента 

принятия Банком подписанного Клиентом 

Заявления и проставления отметки Банком о 

его принятии.  

1.1.2. Клиент қол қойған Өтініштің негізінде 

Банк Клиентке Ағымдағы арнайы шот (бұдан 

кейін мәтін бойынша бірге немесе жеке-жеке 

мәтінге байланысты Шот деп аталады) ашады 

және мемлекеттік бюджеттен және 

Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан 

төленетін жәрдемақы мен әлеуметтік 

төлемдерді төлеу бойынша Қазақстан 

Республикасының заңнамасына және соған 

сәйкес белгіленген банк ісінде қолданылатын 

банк ережелеріне сәйкес Шот (шоттар) 

бойынша операцияларды орындайды.   

 

 

Ашылатын Шоттың нөмірі Өтініште 

көрсетіледі. 

Клиент Өтініштің (Өтініштердің) негізінде бір 

немесе бірнеше Шот ашуға құқылы.  

Бұл кезде осы Шарттың талаптары Клиент 

ашқан әр Шотқа қатысты болады. 

 1.1.2. На основании подписанного Клиентом 

Заявления, Банк открывает Клиенту 

Специальный текущий счет (далее по тексту 

все или в отдельности в зависимости от 

контекста именуемые - Счет)  и выполняет 

операции по Счету (счетам) по выплате 

пособий и социальных выплат, 

выплачиваемых из государственного бюджета 

и Государственного фонда социального 

страхования, в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан и 

установленными в соответствии с ним 

банковскими правилами, применяемыми в 

банковской практике.  

Номер открываемого Счета указывается в 

Заявлении.  

Клиент вправе открыть один или несколько 

Счетов на основании Заявления (Заявлений). 

При этом, условия настоящего Договора 

распространяются на каждый открываемый 

Клиентом Счет. 

1.1.3. Шот Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес депозиттерге / ағымдағы 

шоттарға міндетті кепілдік беру объектісі 

болып табылады. Депозиттерге / ағымдағы 

шоттарға кепілдік беру туралы Қазақстан 

 1.1.3. Счет является объектом обязательного 

гарантирования депозитов/текущих счетов  в 

соответствии с законодательством Республики 

Казахстан. При изменении законодательства 

Республики Казахстан о гарантировании 



Республикасының   заңнамасы өзгерген кезде, 

мұндай өзгерістер заңдық күшіне енген 

кезден бастап Шотқа қолданылады. 

депозитов/текущих счетов, такие изменения 

распространяются в отношении Счета с 

момента вступления их в законную силу. 

2. ШОТТАҒЫ АҚШАНЫ БАСҚАРУ 

ТӘРТІБІ 

 2. ПОРЯДОК РАСПОРЯЖЕНИЯ 

ДЕНЬГАМИ НА СЧЕТЕ. 

2.1. Осы Шарттың талаптарына сәйкес 

Клиенттің жазбаша өтінішінің негізінде Шот 

арқылы:  

- Шоттан жәрдемақы мен әлеуметтік төлемдер 

сомасын және оның бір бөлігін Клиенттің 

басқа Шотына немесе Банктің жүйесі 

бойынша іс-әрекет ететін басқа Клиенттің 

Шотына аударуға; 

- Банк айырбастау/ конверсиялау жүргізген 

кезде белгілеген валюталарды айырбастаудың 

нарықтық бағамы бойынша Шоттан 

жәрдемақы мен әлеуметтік төлемдер сомасын 

және оның бір бөлігін Банктің осы 

бөлімшесінде ашылған өзінің Шоттарына 

қолма-қолсыз айырбастауға/ конверсиялауға 

болады.        

 2.1. В соответствии с условиями настоящего 

Договора, на основании письменного 

заявления Клиента по Счету возможно 

осуществить: 

- перевод суммы и/ или части пособий и 

социальных выплат со Счета на другой Счет 

Клиента, или на Счет другого Клиента 

действующего по системе Банка; 

- безналичную конвертацию/ конверсию 

суммы  и/ части пособий и социальных выплат 

со Счета на свои Счета, открытые в данном 

подразделении Банка, по рыночному  курсу 

обмена валют, установленного банком на 

момент проведения конвертации/ конверсии. 

2.2. Мемлекеттік бюджеттен және 

Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан 

төленетін жәрдемақының және әлеуметтік 

төлемдердің қолма-қолсыз түскенін 

қоспағанда, ағымдағы арнайы шот бойынша 

қолма-қол және қолма-қолсыз нысанда 

қосымша жарнаны қабылдауға жол 

берілмейді.  

Клиенттің талап етуі бойынша түскен 

жәрдемақының мен әлеуметтік төлемдердің  

cомасын және/немесе оның бір бөлігін 

Шоттан беруге болады. 

  2.2. По специальному текущему счету не 

допускается прием дополнительных взносов в 

наличной и безналичной форме, за 

исключением безналичного поступления 

пособий и социальных выплат, 

выплачиваемых из государственного бюджета 

и Государственного фонда социального 

страхования.  

Допускается по требованию Клиента выдача 

поступившей суммы и/или части пособий и 

социальных выплат со Счета. 

2.3. Барлық шығыс операциялары Шоттағы 

ақша сомасының шегінде жүргізіледі. 

  2.3. Все расходные операции осуществляются 

в пределах суммы денег, имеющейся на Счете. 

3. ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ   3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

3.1. Банктің міндеттері:  3.1. Банк обязуется: 

3.1.1. Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасына сәйкес Клиенттің 

Шоты бойынша жасалған операциялар және 

осы шоттың жай-күйі туралы құпияны сақтау; 

  3.1.1. сохранять тайну операций по Счету 

Клиента и в отношении состояния этого Счета 

в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан; 

3.1.2. Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасында белгіленген 

тәртіппен және мерзімдерде Клиенттің 

Шотынан ақша алу және Шотына ақша салу 

бойынша операциялар жүргізу;  

  3.1.2. осуществлять операции по зачислению и 

списанию денег со Счета и на Счет Клиента в 

порядке и сроки, установленные действующим 

законодательством Республики Казахстан; 

3.1.3. Клиенттің талап етуі бойынша 

Қазақстан Республикасының ақша айналымы 

мәселелері жөніндегі қолданыстағы 

нормативтік актілеріне сәйкес қолма-қол 

ақшаны қабылдау және беру;    

  3.1.3. по требованию Клиента осуществлять 

выдачу наличных денег в соответствии с 

действующими нормативными актами 

Республики Казахстан по вопросам денежного 

обращения;  

3.1.4. Қазақстан Республикасының банктік 

қызмет көрсету және кассалық 

операцияларды жүргізу мәселелері жөніндегі 

заңнамасының талаптарын орындау; 

  3.1.4. соблюдать требования законодательства 

Республики Казахстан по вопросам 

банковского обслуживания и ведения кассовых 

операций; 



3.1.5. Клиентке оның Шотының жай-күйі 

туралы ақпарат беру. 

 3.1.5. предоставлять Клиенту информацию о 

состоянии его Счета; 

3.1.6. Клиенттің үшінші тұлғаның пайдасына 

ақша аудару туралы өкімдерін Қазақстан 

Республикасы заңнамасының талаптарына 

сәйкес орындау. 

 3.1.6. выполнять распоряжения Клиента о 

переводе денег в пользу третьих лиц в 

соответствии с требованиями законодательства 

Республики Казахстан; 

3.1.7. жөнелтуші  рұқсат етілмеген төлем 

құжаты туралы Банкке уақытылы хабарласа 

және жөнелтуші рұқсат етілмеген төлем 

жасаған жағдайда, жөнелтушінің осы төлем 

құжатын орындауға байланысты нақты 

шығындарын өздері арасында жасалған 

шартта белгіленген тәртіппен өтеу.  

 3.1.7. если Банк был своевременно извещен 

отправителем о несанкционированном 

платежном документе и в случае 

осуществления им несанкционированного 

платежа,  возместить отправителю 

фактические убытки, связанные с исполнением 

данного платежного документа, в порядке, 

определенном договором между ними; 

3.1.8. жөнелтушіден рұқсат етілмеген төлем 

туралы хабарлама алғаннан кейін келесі 

операциялық күннен кешіктірмей 

бенефициарға немесе бенефициардың банкіне 

Банк бекіткен нысанда рұқсат етілмеген төлем 

бойынша ақшаны қайтару туралы хабарлама 

жіберу.  

 3.1.8. не позднее следующего операционного 

дня после получения от отправителя 

сообщения о несанкционированном платеже 

направить бенефициару либо в банк 

бенефициара уведомление о возврате денег по 

несанкционированному платежу по 

установленной Банком форме; 

3.1.9. Шотқа қойылған талаптардың 

орындалғанына не орындалмағанына 

қарамастан, Шотты жабу туралы Клиенттің 

өтінішінсіз Шотты жабу Төмендегі жағдайда: 

- Шотта бір жылдан асатын уақыт ішінде 

ақша болмаған кезде, Банк осы мерзім 

аяқталғаннан кейін Шарт бұзылады деп 

болжанған күннен 15 (он бес) күнтізбелік күн 

бұрын Клиенттің Банктегі пошталық 

мекенжайына шотты жабатыны және Шартты 

орындаудан бас тартатыны туралы хабарлама 

(оны алғаны туралы хабарлай отырып) 

жөнелтеді. Шотта ақша қозғалысы болмаған 

және хабарламада көрсетілген мерзім 

аяқталғаннан кейін Банк Шартты бұзады және 

шотты жабады. 

 3.1.9. закрыть Счет без заявления Клиента на 

закрытие Счета независимо от наличия 

неисполненных требований к Счету: 

- При отсутствии денег на Счете более одного 

года, Банк после истечения этого срока 

направляет Клиенту на почтовый адрес, 

имеющийся у Банка уведомление (с 

уведомлением о его получении)  о закрытии 

счета и отказе от исполнения Договора, не 

менее чем за 15 (пятнадцать) календарных 

дней до предполагаемой даты расторжения 

Договора. При отсутствии денег на Счете и 

при истечении срока, указанного в 

уведомлении, Банк расторгает Договор и 

закрывает Счет. 

3.2.      Банктің құқықтары:  3.2. Банк имеет право:  

3.2.1. Клиенттен Шот ашу үшін және ол 

бойынша операциялар жүргізу үшін қажетті 

мәліметтер мен құжаттарды талап ету; 

  3.2.1. затребовать от Клиента информацию и 

документы, необходимые для открытия Счета 

и проведения операций по нему; 

3.2.2. Клиенттің қолданыстағы заңнаманы, 

Банктің ережелерін, есеп айырысу 

құжаттарын ресімдеу техникасын, сондай-ақ 

оларды Банкке тапсыратын мерзімдерді 

бұзғанын дәлелдейтін деректер болған кезде, 

есеп айырысу және касса операцияларын 

жүргізбеу;   

  3.2.2. не осуществлять расчетные и кассовые 

операции при наличии фактов, 

свидетельствующих о нарушении Клиентом 

действующего законодательства, банковских 

правил, техники оформления расчетных 

документов сроков их представления в Банк;  

3.2.3. -  Шотқа қате есептелген сомаларды; 

-  сондай-ақ Қазақстан Республикасының 

заңнамасында көзделген жағдайлардағы басқа 

сомаларды банк шотын тікелей дебеттеу 

арқылы есептен шығару; 

  3.2.3. производить прямым дебетованием 

банковского счета списание: 

-  ошибочно зачисленных на Счет сумм, 

-   а также иных сумм в случаях, 

предусмотренных законодательством 

Республики Казахстан;  

3.2.4. төлем құжаттарының жалғандығын   3.2.4. при наличии документов, 



растайтын құжаттар болған кезде, сондай-ақ 

олардың шотқа қате есептелгені анықталған 

жағдайда, Клиентің Шотынан оның 

келісімінсіз ақша алу; 

подтверждающих подделку платежных 

документов, а также при установлении факта 

ошибочности их зачисления, списать деньги со 

Счета Клиента без его согласия;  

3.2.5. Банктің уәкілетті органы сәйкес шешім 

қабылдаған кезде, Шарттың 

талаптарына/Тарифтерге оларды Банк үшін 

жақсарту жағына қарай біржақты тәртіппен 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу. Осы 

арқылы Тараптар  Шарттың талаптарын/Банк 

қызметтері үшін белгіленген тарифтерді 

оларды көбейту және/немесе толықтыру 

бағытында шектеусіз өзгертуге болады деп 

келісті. 

  3.2.5. в одностороннем порядке вносить 

изменения и дополнения в условия 

Договора/Тарифы в сторону их улучшения для 

Банка при принятии уполномоченным органом 

Банка соответствующего решения. Настоящим 

стороны согласились, что условия 

Договора/Тарифы за услуги Банка могут быть 

изменены в сторону увеличения и/или 

дополнения неограниченное количество раз. 

3.2.6. Төмендегі жағдайларда: 

- егер нұсқаулар және/немесе ол бойынша 

берілген құжаттар Қазақстан Республикасы 

заңнамасының талаптарына  қайшы келсе; 

- Банктің қызметіне ақы төлеуді есепке 

алғанда, жеткілікті ақша сомасы болмаса, 

Шот бойынша операцияларды орындау 

туралы Клиенттің немесе оның уәкілетті 

тұлғаларының нұсқауларын орындаудан бас 

тарту. 

 3.2.6. отказать в исполнении указаний Клиента 

или уполномоченных им лиц о выполнении 

операций по Счету: 

- если такие указания и/или предоставляемые 

по нему документы противоречат требованиям 

законодательства Республики Казахстан; 

- отсутствует достаточная сумма денег с 

учетом оплаты услуг Банка. 

 

3.3.       Клиенттің міндеттері:  3.3. Клиент обязуется: 

3.3.1. Шот ашу және ол бойынша операция 

жүргізу үшін қажетті ақпарат пен құжаттарды 

Банкке беру; 

 3.3.1. предоставить в Банк информацию и 

документы, необходимые для открытия Счета 

и проведения операций по нему;   

3.3.2. Өзінің: 

- тұратын мекенжайы, байланыс телефондары 

өзгерген, жеке тұлғасын куәландыратын 

құжаттарды, осы Шарттың өзіндегі 

данасының түпнұсқасын  жоғалтып, ұрлатып 

алған; 

- тегі (аты), жеке тұлғасын куәландыратын 

құжаттары өзгерген сәттен бастап 5 (бес) 

жұмыс күні ішінде Банкке осындай 

өзгертулерді растайтын құжаттардың 

түпнұсқаларын беру арқылы болған барлық 

жағдайлар туралы жазбаша хабарлау; 

 3.3.2. уведомить Банк в письменном виде обо 

всех случаях в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента: 

 - изменения адреса проживания, контактного 

телефона, утери, хищений документов, 

удостоверяющих личность, оригинала 

собственного экземпляра настоящего 

Договора; 

- изменения фамилии (имени), документов, 

удостоверяющих личность, с предоставлением 

подлинников документов, подтверждающие 

такие изменения; 

3.3.3. Қазақстан Республикасы заңнамасының, 

оған қоса есеп айырысу мен кассалық 

операциялар жүргізу бойынша қызмет 

көрсетуге қатысты заңнамасының 

талаптарын, сондай-ақ Банктің Шотқа қызмет 

көрсету бойынша белгіленген талаптарын 

орындау; 

  3.3.3 соблюдать требования законодательства 

Республики Казахстан, в том числе по 

вопросам расчетного обслуживания и ведения 

кассовых операций, а также требования, 

установленные Банком по обслуживанию 

Счета;  

3.3.4. қызметтер көрсетілген күні Банктің 

уәкілетті органы бекіткен тарифтер бойынша 

Банк көрсеткен қызметтер үшін төлем жасау, 

сондай-ақ осы Шарттың 4.1., 4.2.-

тармақтарында белгіленген тәртіппен Банк 

көрсеткен қызметтерге ақы төлеу; 

 3.3.4. оплачивать услуги Банка по тарифам, 

утвержденным уполномоченным органом 

Банка, на дату оказания услуги, а также 

оплачивать стоимость услуг Банка по 

обслуживанию в порядке, установленном 

пунктами 4.1., 4.2. настоящего договора; 

3.3.5. Банк тарифтерінің өзгергені туралы 

оның құрылымдық бөлімшелерінен немесе 

 3.3.5. самостоятельно узнавать об изменении 

тарифов Банка в  структурных подразделениях 



Банктің анықтама қызметінің телефоны 

бойынша, сондай-ақ  Банктің www.bcc.kz  

интернет-ресурсынан өз бетінше білу;       

или по телефонам справочной службы Банка, а 

также на интернет ресурсе Банка www.bcc.kz; 

3.3.6. Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасына сәйкес Шот 

бойынша операция жүргізу. 

3.3.7. Шарттың талаптарына енгізілген 

өзгерістер мен толықтырулар туралы Банктің 

құрылымдық бөлімшелерінен, сондай-ақ 

www.bcc.kz интернет ресурсынан өз бетінше 

білу; 

 3.3.6. производить операции по Счету в 

соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

3.3.7. самостоятельно узнавать об изменении и 

дополнении условий Договора в  структурных 

подразделениях Банка, а также на интернет 

ресурсе www.bcc.kz. 

3.3.8. Төлем құжатының дұрыс орындалуын 

анықтау және рұқсат етілмеген төлем құжаты 

орындалған жағдайда, оны анықтағаннан 

кейін бір операциялық күн ішінде, бірақ 

осындай төлем жүргізілген сәттен бастап 

есептелетін талап қою мерзімі шегінде Банкке 

хабарлау. 

 3.3.8. определять правильность исполнения 

платежного документа и, в случае исполнения 

несанкционированного платежного документа, 

сообщить Банку об этом в течение одного 

операционного дня после его обнаружения, но 

в пределах срока исковой давности, который 

исчисляется с момента проведения такого 

платежа. 

3.4. Клиенттің құқықтары:  3.4. Клиент имеет право: 

3.4.1. Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы   заңнамасында белгіленген 

тәртіппен және тәсілдермен өзінің Банктегі 

Шотындағы ақшаны басқару; 

  3.4.1. распоряжаться деньгами, находящимися 

на его Счете в Банке, в порядке и способами, 

установленными действующим 

законодательством Республики Казахстан;  

3.4.2. Банк Шотқа көрсететін қызметтердің 

толық кешенін алу; 

3.4.3. кез келген уақытта осы Шарттың 

талаптарымен Шотты жабу және зейнетақы 

мен жәрдемақының барлық сомасын талап 

ету;   

  3.4.2. получать полный комплекс услуг, 

оказываемых Банком по обслуживанию Счета;  

3.4.3. в любое время на условиях настоящего 

Договора закрыть Счет и востребовать всю 

сумму пенсии и пособия; 

3.4.4. үшінші тұлғаларға Шотты басқаруға 

сенімхат беру, сондай-ақ Шотты мұраға 

қалдыруды ресімдеу;   

  3.4.4. выдать доверенность на распоряжение 

Счетом третьим лицам, а также оформить в 

отношении Счета завещание; 

3.4.5. алғашқы талап ету бойынша Банктен өз 

Шотының жай-күйі туралы ақпарат (үзінді 

көшірме) алу; 

3.4.6. Банкке Шот бойынша үзінді көшірмеде 

көрсетілген, Шот  бойынша операцияларды 

даулау туралы өтінішті осындай операция 

жүргізілген күннен бастап 30 (отыз) 

күнтізбелік күн ішінде беру. 

  3.4.5. получать от Банка информацию о 

состоянии своего Счета (выписка) по первому 

требованию; 

3.4.6. подать в Банк заявление об оспаривании 

операции по Счету, отраженной в выписке по 

Счету, в течение 30 (тридцати) календарных 

дней со дня проведения такой операции. 

4. ҚАРЖЫЛЫҚ ӨЗАРА ҚАРЫМ-

ҚАТЫНАС ЖӘНЕ АҚШАНЫ БАСҚАРУ 

ТӘРТІБІ   

  4. ФИНАНСОВЫЕ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И ПОРЯДОК 

РАСПОРЯЖЕНИЯ ДЕНЬГАМИ 
4.1. Шарттың 1.1.2-тармағына сәйкес Банк 

көрсететін қызметтер үшін тарифтер Банктің 

уәкілетті органы бекіткен тарифтермен 

белгіленеді. Осы арқылы Тараптар Банк 

қызметтері үшін тарифтерді оларды көбейту 

және/немесе толықтыру жағына шектеусіз 

өзгертуге болады деп келісті. 

  4.1. Тарифы за услуги, оказываемые Банком 

согласно пункту 1.1.2. Договора определяется 

Тарифами утвержденными уполномоченным 

органом Банка. Настоящим стороны 

согласились, что Тарифы за услуги Банка 

могут быть изменены в сторону увеличения 

и/или дополнения неограниченное количество 

раз. 

4.2. Пошталық жөнелтімдерге, 

хабарландырулар мен хабарламаларға 

жұмсалған шығындарды өтеу, сондай-ақ 

  4.2. Возмещение расходов на почтовые 

отправления, сообщения и уведомления, а 

также оплата иных действий Банка, связанных 

http://www.bcc.kz/
http://www.bcc.kz/
http://www.bcc.kz/
http://www.bcc.kz/


Банктің банктік шотқа қатысты заң 

актілерінің талаптарын орындауға 

байланысты басқа іс-әрекеттеріне төлем 

жасау осы Шарттың 3.2.3.- тармағында 

белгіленген тәртіппен жүргізіледі. 

с исполнением требований законодательных 

актов к отношениям банковского Счета, 

производится Клиентом в порядке, 

установленном п. 3.2.3. Договора. 

4.3. Клиент Шотта жатқан ақшаны Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы 

заңнамасында көзделген тәртіппен және 

тәсілдермен басқарады.  

 4.3. Клиент распоряжается деньгами, 

находящимися на Счете в порядке и 

способами, предусмотренными действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

5. ШОТ БОЙЫНША ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ 

СЕНІМХАТТЫҢ НЕГІЗІНДЕ ЖҮЗЕГЕ 

АСЫРУ 

 5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО 

СЧЕТУ НА ОСНОВАНИИ 

ДОВЕРЕННОСТИ 
5.1. Банк сенімхат бойынша операцияларды 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасына және Банктің ішкі 

процедураларына сәйкес жүзеге асырады.  

 5.1. Проведение операций Банком по 

доверенности осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Республики 

Казахстан и внутренними процедурами Банка. 

5.2. Сенімхат бойынша операцияларды 

қабылдау және жүргізу Шот ашқан бөлімшеде 

жүзеге асырылады.  

 5.2. Прием и проведение операций по 

доверенности осуществляются в том 

подразделении, где открыт счет. 

5.3. Клиенттің міндеттері:   5.3. Клиент обязуется: 

5.3.1. Банкке сенімхаттың нотариат растаған 

көшірмесін тапсыра отырып, 1 (бір) жұмыс 

күні ішінде Шоттағы ақшаны басқаруға 

сенімхат бергені туралы Банкке арнайы 

хабарлау және оны бергенін Банктің ішкі 

құжаттарына тіркеу; 

 5.3.1. лично уведомить Банк о факте выдачи 

доверенности на распоряжение деньгами на 

Счете, в течение 1 (одного) рабочего дня,  

путем предоставления Банку нотариально 

заверенной копии и зарегистрировать ее 

предоставление во внутренних документах 

Банка; 

5.3.2. сенімхат негізінде Шотты басқаруға 

уәкілетті тұлғалар өзгерген кезде немесе 

олардың өкілеттері мерзімінен бұрын 

тоқтаған кезде сәйкес сенімхат өзгерген 

немесе күші жойылған 1 (бір) жұмыс күні 

ішінде бұл туралы Банкке арнайы хабар беріп, 

осындай өзгерістерді растайтын сәйкес 

нотариус растаған құжаттардың 

түпнұсқаларын тапсыру; 

 5.3.2. лично уведомить Банк при замене лиц, 

уполномоченных распоряжаться Счетом на 

основании доверенности, либо досрочном 

прекращении их полномочий, в котором 

соответствующая доверенность была изменена 

либо отменена, в течение 1 (одного) рабочего 

дня, путем предоставления оригинала 

документа, подтверждающего такие 

изменения, заверенного соответствующим 

нотариусом. 

5.3.3. Келесі жағдайларда:   

- сенімхат Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасының нормаларына 

сәйкес ресімделмеген; 

- Клиент осы шарттың 5.3.1, 5.3.2-

тармақтарындағы талаптарды орындамаған; 

- сенімді тұлға Шоттың (Шоттардың) нөмірін 

дұрыс айтпаған; 

- Клиенттің сенімхаттағы қолтаңбасы Банктегі 

қол қою үлгілері көрсетілген құжаттардағы 

қолтаңбаға  сәйкес келмеген;   

- сенім білдірілген тұлға сұраған сома осы 

Шарттың 5.5.2.-тармағында көрсетілген 

сомадан асып кеткен; 

- сенім білдірілген тұлға сенімхаттың 

түпнұсқасын бермеген; 

- осы Шартта көзделген басқа жағдайда 

немесе Клиентке «мобильділік» қызметі 

 5.3.3. Клиент предоставляет Банку право 

отказать в проведении операций по Счету 

доверенным лицом в случаях если: 

- доверенность не была оформлена в 

соответствии с нормами действующего 

законодательства Республики Казахстан; 

- Клиент не исполнил условия пунктов 5.3.1, 

5.3.2 настоящего Договора; 

- доверенное лицо неверно назвал номер Счета 

(-ов);  

- в доверенности подпись Клиента не 

соответствует документу с образцами 

подписей, находящегося в Банке; 

- запрашиваемая доверенным лицом сумма 

превышает сумму, указанную в п. 5.5.2. 

настоящего Договора; 

- доверенным лицом не был предоставлен 

оригинал доверенности. 



көрсетілген кезде, Клиент Банкке сенім 

білдірілген тұлғаның Шот бойынша 

операцияларды жүргізуінен бас тарту 

құқығын береді.   

- в иных случаях, предусмотренных 

настоящим Договором, или при 

предоставлении Клиенту услуги 

«мобильность». 

5.3.4. Клиент осы Шартқа қол қоя отырып,  

Банкке келесі құқықтарды береді: 

 5.3.4. Подписанием настоящего Договора 

Клиент предоставляет Банку право: 

5.3.5. Клиенттен сенімхатты беру туралы 

растау алынғанын қоса есептегенде, 

Клиенттің сенімхатты беру немесе жою 

дәлелін анықтау бойынша іс-шара жүргізу, 

сондай-ақ  сенім білдірілген тұлға сенімхатты 

Банкке көрсеткен сәттен бастап 3 (үш) жұмыс 

күні ішінде Шот бойынша операцияларды 

жүзеге асырмау; 

 5.3.5. проводить мероприятия по выяснению 

факта выдачи или отмены Клиентом 

доверенности, включая получение от Клиента 

подтверждения о выдаче доверенности, а  

также не осуществлять операции по Счету в 

течение 3 (трех) рабочих дней с момента 

предъявления в Банк доверенности 

доверенным лицом;  

5.3.6. сенім білдірілген тұлғаға бір жұмыс 

күні ішінде баламасы 700 000 (жеті жүз мың) 

теңгеден асатын соманы қолма-қол 

ақшамен/қолма-қол ақшасыз бермеу. 

Жоғарыда көрсетілген соманың мөлшерінен 

асатын ақшаны беру Банктің келесі жұмыс 

күнінде жүзеге асырылады.   

 5.3.6. не осуществлять выдачу наличным/ 

безналичным способом  доверенному лицу в 

один рабочий день, суммы превышающей 

эквивалента 700 000 (семьсот тысяч) тенге. 

Выдача денег, в сумме превышающей 

вышеуказанный размер,  осуществляется не 

ранее чем на следующий рабочий день Банка. 

5.3.7. Клиент Шоттағы ақшаны басқару 

жөніндегі уәкілеттікті үшінші тұлғаларға 

бергені үшін жауап береді, бұл кезде Банк 

Клиенттің сенім білдірілген тұлғаларының 

әрекеттеріне, сондай-ақ Клиенттің осы 

Шарттың 5.3.1., 5.3.2.-тармақтарының 

талаптарын орындамаған жағдайларға жауап 

бермейді. 

 5.3.7 Клиент несет ответственность за 

предоставление полномочий по распоряжению 

деньгами на Счете третьим лицам, при этом 

Банк не несет ответственности за действия 

доверенных лиц Клиента, а также, в случаях, 

если Клиент  не выполнил условия пунктов 

5.3.1.,  5.3.2. настоящего Договора. 

5.3.8. Клиент қайтыс болған жағдайда, ол 

туралы Банкке хабарлама берілмесе, 

Клиенттің уәкілетті өкіліне Шоттан сенімхат 

арқылы соманы бергені үшін Банк жауап 

бермейді.    

 5.3.8. Банк не несет ответственности за выдачу 

по доверенности суммы со Счета 

уполномоченному представителю Клиента в 

случае смерти Клиента, если Банку не было 

известно об этом факте. 

6. Хабарламалар  6. Уведомления 

6.1. Шартта тікелей көзделген жағдайларды 

қоспағанда, Тараптар осы Шартта көзделген 

барлық хабарландыруларды жазбаша түрде 

береді.  

 6.1.Все уведомления, предусмотренные 

настоящим Договором, составляются 

Сторонами в письменной форме, за 

исключением случаев, прямо 

предусмотренных настоящим Договором. 

6.2. Осы арқылы Тараптар тиісті ақпарат банк 

филиалдарында/бөлімшелерінде және Банктің 

веб-сайтында www.bcc.kz  электрондық 

мекенжайы бойынша орналастырылған 

жағдайда, Банктің жіберген келген кез келген 

хабарламалары жазбаша түрде ресімделген 

және Клиент оны алған деп есептелетініне 

келіседі және оны растайды.  

 6.2. Стороны настоящим соглашаются и 

подтверждают, что любые уведомления  

от Банка считаются оформленными в 

письменном виде и полученными Клиентом, в 

случае размещения соответствующей 

информации в филиалах/подразделениях  

и на веб-сайте Банка по электронному адресу: 

www.bcc.kz . 

6.3. Егер хабарламалар: 

- алғаны туралы қол қойдырып Банктің 

уәкілетті қызметкеріне тапсырылса; 

- курьерлік қызмет немесе пошта қызметі 

арқылы жіберілсе,  

Тараптар Клиенттің Банкке жіберген кез 

келген хабарламалары жазбаша түрде 

 6.3. Стороны настоящим соглашаются и 

подтверждают, что любые уведомления  

от Клиента Банку считаются оформленными в 

письменном виде и полученными Банком, 

когда такие уведомления направляются 

Клиентом Банку одним из следующих 

способов: 

http://www.bcc.kz/
http://www.bcc.kz/


ресімделген және Банк оны алған болып 

есептелетініне келіседі және оны растайды. 

1) вручением уполномоченному работнику 

Банка под роспись о получении; 

2) через курьерскую службу или почтовую 

службу. 

6.4. Банк филиалдарында/бөлімшелерінде 

және Банктің веб-сайтында орналастырылған  

хабарламалар бойынша – хабарлама 

орналастырылған күн адресат хабарламаны 

алған күн болып есептеледі. 

 6.4. Датой получения адресатом 

уведомления считается: 

для уведомлений, размещенных в 

филиалах/подразделениях/на веб-сайте Банка, 

— день размещения уведомления. 

6.5. Осы Шарттың 3.3.2.-тармағына сәйкес 

Клиент Банкке өзінің байланыс 

деректерінің/деректемелерінің өзгергені 

туралы жазбаша түрде хабарлама жібермесе,  

Клиенттің хабарламаларды алмағаны немесе 

уақытылы алмағаны үшін Банк жауап 

бермейді. 

 6.5. Банк не несет ответственности за 

неполучение или несвоевременное получение 

уведомлений Клиентом, вызванное 

изменением контактных данных/реквизитов 

Клиента, о которых Клиент письменно не 

уведомил Банк в соответствии с п. 3.3.2 

настоящего Договора. 

6.6. Хабарламаларды жіберу барысында 

туындаған кез келген іркілістер және/немесе 

хабарламаларды жіберу және/немесе алу үшін 

қолданылатын кез келген жабдықтың 

ақаулары үшін Банк жауап бермейді. 

 6.6. Банк не несет ответственности за любые 

сбои при передаче уведомлений и/или  

за неполадки любого оборудования, при 

помощи которого должно быть передано 

и/или получено уведомление. 

6.7. Егер залалдың Банктің ұқыпсыздығының 

немесе қасақана орындамауының нәтижесінде 

болғаны дәлелденбеген болса, хабарламаны 

шұғыл байланыс құралдарын қолдану арқылы 

жіберуге байланысты  Клиент көтеруі мүмкін 

кез келген залал үшін, қоса алғанда, бірақ 

шектелмей, Клиенттің хабарландыруды 

алмауы/уақытылы алмауы нәтижесінде, 

үшінші тұлғалардың қаскүнем әрекеттері 

нәтижесінде туындаған залал үшін, Банк 

жауап бермейді  

 6.7. Банк также не несет ответственности за 

любые убытки, которые может понести 

Клиент в связи с отправкой уведомлений с 

использованием средств оперативной связи, 

включая, но не ограничиваясь, убытки 

Клиента, возникшие в результате 

неполучения/ несвоевременного получения 

уведомлений Клиентом, злоумышленные 

действия третьих лиц, если только не будет 

доказано, что такие убытки явились 

результатом небрежности или умышленного 

неисполнения Банком своих обязанностей. 

7. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ   7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. Банк төлемдерді және/немесе ақша 

аударымдарын орындамаған және/немесе 

тиісті дәрежеде  орындамаған жағдайда, Банк 

Клиентке мерзімінен кешіктірілген әрбір күн 

үшін төлем және/немесе ақша аударымы 

сомасының 0,01 (жүзден бір) % мөлшерінде 

тұрақсыздық айыбын төлейді.        

  7.1. В случае неисполнения и/или 

ненадлежащего исполнения Банком платежей 

и/или переводов денег, Банк уплачивает 

Клиенту неустойку в размере 0,01 (одной 

сотой) % от суммы платежа и/или перевода за 

каждый день просрочки.  

7.2. Осы тармақта белгіленген тұрақсыздық 

айыбы ерекше болып табылады, яғни залалды 

емес, тек тұрақсыздық айыбын ғана алуға 

болады. 

  7.2. Неустойка, установленная настоящим 

пунктом является исключительной, т.е. 

допускается взимание только неустойки, но не 

убытков. 

7.3. Банк: 

- Клиенттің Банк тарифтерінің және Шарттың 

талаптарының өзгергені туралы хабардар 

болмағаны үшін; 

- Клиент осы Шарттың 3.3.2.-тармақшасында 

көрсетілген жағдайлардың орнағаны туралы 

Банкке жазбаша түрде уақытылы 

хабарламаған жағдайда; 

-  Қазақстан Республикасының заңнамасында 

белгіленген негіздер бойынша және тәртіппен 

 7.3. Банк не несет ответственности: 

- за неосведомленность Клиента об изменении 

тарифов Банка и условий Договора; 

- в случае, если Клиент своевременно 

письменно не уведомил Банк о наступлении 

случаев указанных в п.п. 3.3.2 настоящего 

Договора; 

- в случае обращения взыскания на деньги, 

находящиеся на Счете, по основаниям и в 

порядке, установленном законодательством 



Шоттағы ақшадан өндіріп алған жағдайда; 

- Клиент кәсіпкерлік қызметке байланысты 

операциялар жүргізген жағдайда; 

- Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сәйкес Шот бойынша операция жүргізуге 

тыйым салынған және шектеу белгіленген 

жағдайда, жауап бермейді. 

Республики Казахстан; 

- в случае проведения Клиентом операций, 

связанных с предпринимательской 

деятельностью; 

- в случае установления запретов и 

ограничений на проведение операций по Счету 

в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан. 

7.4. Банк заңнама бойынша уәкілетті 

мемлекеттік органдардың тиісті шешімдерінің 

(қаулыларының) негізінде Клиентің Шоты 

бойынша жүргізілген операциялардың 

нәтижесінде Клиентке келтірілген залал үшін 

жауап бермейді.  

  7.4. Банк не несет ответственность за убытки, 

причиненные Клиенту в результате операций 

по его Счету на основании соответствующих 

решений (постановлений) уполномоченных 

законодательством государственных органов. 

7.5. Егер Клиенттің Шоты(-тары) бойынша 

жүргізілетін операциялар есеп айырысу 

операциясына қатысатын Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Банкінің, 

корреспондент банктердің, сондай-ақ МӘСҚ 

кінәсінен кешіктірілетін болса, Банк 

Клиенттің алдында жауап бермейді.   

  7.5. Банк не несет ответственности перед 

Клиентом, если операции по Счету (-ам) 

Клиента задерживаются по вине 

Национального Банка Республики Казахстан и 

банков корреспондентов, а также ГФСС, 

участвующих в расчетной операции. 

7.6. Осы Шарттың талаптарын немесе басқа 

талаптарын орындамағаны үшін немесе тиісті 

дәрежеде орындамағаны үшін Клиент 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасына және осы Шартқа сәйкес жауап 

береді.   

  7.6. Клиент несет ответственность за 

неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

требований и иных условий настоящего 

Договора в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан и 

настоящим Договором. 

7.7. Егер міндеттемелерді орындамау және 

тиісті дәрежеде орындамау күтпеген дүлей 

күшті жағдайлардың (форс-мажор) 

салдарынан болса, Тараптар Шарт бойынша 

міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісті 

дәрежеде орындамағаны үшін осы тарауда 

көзделген жауапкершіліктен босатылады.  

  7.7. Стороны освобождаются от 

ответственности, предусмотренной в 

настоящей главе за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору, если неисполнение или 

ненадлежащее исполнение явилось следствием 

непредвиденных обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор).  

7.8. Дүлей күшті жағдайлар деп Тараптар осы 

Шартқа қол қойғанға дейін болмаған, 

Тараптардың еркінен тыс туындаған, олардың 

орнауына және әрекетіне Тараптар ешқандай 

бөгет жасай алмаған, яғни дүлей күшті 

жағдайлардың әсеріне ұшыраған Тараптан 

қолданады деп әділ күтуге болатын барлық 

шаралар мен тәсілдер арқылы қарсы тұра 

алмаған сыртқы және төтенше оқиғаларды, 

атап айтқанда: табиғи және техногенді 

сипаттағы табиғат апаттарын, көтерілістерді, 

әскери қимылдарды, коммуналдық қызмет 

көрсететін компаниялардың іс-әрекеттерін, 

Қазақстан Республикасы мемлекеттік 

органдарының, Қазақстан Республикасы 

Ұлттық Банкінің тікелей осы Шарттың мәніне 

қатысты қызметке тыйым немесе шектеу 

салатын іс-әрекеттері мен шешімдерін 

атайды.             

  7.8. Под обстоятельствами непреодолимой 

силы Стороны понимают внешние и 

чрезвычайные события, которые не 

существовали до подписания настоящего 

Договора, возникшие помимо воли Сторон, 

наступлению и действию которых стороны не 

могли воспрепятствовать с помощью мер и 

средств, применение которых в конкретной 

ситуации справедливо требовать и ожидать от 

стороны, подвергшейся действию 

непреодолимой силы, а именно: стихийные 

бедствия природного и техногенного 

характера, забастовки, военные действия, 

действия компаний - поставщиков 

коммунальных услуг, действия и решения 

государственных органов Республики 

Казахстан, Национального Банка Республики 

Казахстан, запрещающие или ограничивающие 

деятельность, непосредственно относящуюся к 

предмету Договора.  



7.9. Шарттың 5.8.-тармағында көрсетілген 

дүлей күшті жағдайлар орнаған кезде осындай 

жағдайларға ұшыраған Тарап дүлей күшті 

жағдайлар орнаған күннен бастап 10 (он) 

күнтізбелік күн ішінде бұл туралы екінші 

Тарапқа жазбаша түрде хабарлап, дүлей күшті 

жағдайлар орнаған күн мен олардың 

сипаттарын көрсетеді. 

 7.9. В случае возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы, указанных в п. 7.8. 

Договора, Сторона, для которой возникли 

такие обстоятельства, в течение 10 (десяти) 

календарных дней от даты наступления 

обстоятельств непреодолимой силы в 

письменной форме уведомляет об этом другую 

Сторону с указанием даты начала событий и 

их описанием. 

8. ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫС МЕРЗІМІ 

ЖӘНЕ ӨЗГЕ ТАЛАПТАР 

  8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И 

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Осы Шарт Банк Клиент қол қойған 

Өтінішті алған және оны қабылдағаны туралы 

белгі қойған сәттен бастап күшіне енеді және 

оның мерзімі шектелмейді. Осы Шарт 

Тараптардың арасында орындалмаған 

қаржылық және осы Шартта көзделген басқа 

міндеттемелері болмаған кезде, сондай-ақ 

Шотқа қатысты орындалмаған талаптар 

болмаған кезде, кез келген Тараптың 

қалауымен біржақты тәртіппен бұзылуы 

мүмкін. 

  8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты  

получения Банком подписанного Клиентом 

Заявления и проставления отметки о его 

принятии, и действует бессрочно. Настоящий 

Договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке по желанию любой из 

Сторон при условии, что Стороны не имеют 

невыполненных денежных и иных, 

предусмотренных настоящим Договором, 

взаимных обязательств, а также при условии 

отсутствия неисполненных требований к 

Счету.  

8.2. Шартты бұзуға ниеттенген Тарап бұл 

туралы келесі Тарапқа шарт бұзылатын 

күннен кемінде бес күнтізбелік күн бұрын 

жазбаша түрде хабарлауға міндетті. 

  8.2. Сторона, желающая расторгнуть Договор, 

обязана в письменном виде уведомить об этом 

другую сторону, не позднее, чем за 5 (пять) 

календарных дней до предполагаемой даты 

расторжения.  

8.3. Шот Қазақстан Республикасының 

заңнамасында көзделген жағдайларда және 

тәртіппен жабылады.     

 8.3. Закрытие счета осуществляется в случаях 

и порядке, предусмотренном 

законодательством Республики Казахстан. 

8.4. Тараптар Банк Шартты өзгерістерімен 

және толықтыруларымен жаңа нұсқада 

Банктің  www.bcc.kz  интернет ресурсына 

орналастырады және осылай орналастырған 

сәттен бастап күшіне енеді деп келісті. 

  8.4. Стороны согласились, что изменения и 

дополнения в Договор публикуются Банком в 

новой редакции на интернет ресурсе Банка 

www.bcc.kz. и вступают в силу с момента 

такого размещения. 

8.5. Даулы мәселелер мен келіспеушіліктер 

келіссөз жүргізу арқылы шешіледі. Егер 

Тараптар келіспеушіліктер мен даулы 

мәселелерді екіжақты келіссөз арқылы шеше 

алмаса, олар Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасында көзделген 

тәртіппен, Банк таңдайтын сот арқылы 

шешіледі.   

 8.5. Споры и разногласия решаются путем 

переговоров. В случае если разногласия и 

споры не могут быть разрешены Сторонами 

путем двухсторонних переговоров, 

разрешаются в предусмотренном 

действующим законодательством Республики 

Казахстан порядке, в суде, выбор которого 

остается за Банком. 

8.6. Егер осы Шарттың бөлімдерінің біреуі 

заңнамада белгіленген тәртіппен жарамсыз 

деп танылса, онда бұл дерек Шартты тұтастай 

және/немесе оның қалған бөлімдерін 

жарамсыз деп мойындауға негіз болмайды. 

 8.6. В случае, если одна из частей настоящего 

Договора будет в установленном 

законодательством порядке признана 

недействительной, то данный факт не влечет 

автоматического признания 

недействительными всего Договора в целом 

и/или иных его частей. 

8.7. Осы Шарт қазақ және орыс тілдерінде 

жасалған.  

 8.7. Настоящий Договор составлен на 

казахском и русском языках.  

 

 

http://www.bcc.kz/
http://www.bcc.kz/


 

 


