«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың
«StarBusiness» мобильді қосымшасы
арқылы ағымдағы шотты «Онлайн
брондау» қызметін көрсету талаптары

Условия предоставления
АО «Банк ЦентрКредит»
услуги «Онлайн-бронирование»
текущего счёта через мобильное
приложение StarBusiness

1. «Банк ЦентрКредит» АҚ (бұдан кейін –
Банк) заңды тұлға құрмай-ақ кәсіпкерлік
қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғалар
мен жеке тұлғаларға «StarBusiness»
мобильді қосымшасы арқылы ұлттық
валютамен
және/немесе
шетел
валютасымен ағымдағы шотты «Онлайн
брондау» қызметін (бұдан кейін – Қызмет)
көрсетеді.

1. АО «Банк ЦентрКредит» (далее –
Банк) предоставляет услугу «Онлайнбронирование» текущего счёта в
национальной
и/или
иностранной
валюте
юридическим
лицам
и
физическим лицам, осуществляющим
предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица (далее –
Услуга) через мобильное приложение
StarBusiness.
2. Услуга предоставляется бесплатно
лицам, указанным в п. 1 Условий, не
имеющим текущих счетов в Банке.
3. Услуга
предоставляется
до
открытия текущего счёта, путём
присвоения номера счета без проведения
операций.
4. Услуга предоставляется путем
оформления
Клиентом
заявки
в
дистанционных банковских каналах
обслуживания. При этом, Банк вправе
отказать в предоставлении Услуги в
случае, если Клиент не зарегистрирован
как юридическое лицо и физическое
лицо,
осуществляющее
предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица или по
иным причинам в случаях и по
основаниям,
предусмотренных
законодательством
Республики
Казахстан.
5. При
подаче
заявки
на
предоставление данной Услуги лица,
указанные
в
п.
1
Условий,
подтверждают, что:
 ознакомлены
с
Условиями
предоставления
АО
«Банк
ЦентрКредит» услуги «Онлайнбронирование» текущего счёта
через
мобильное
приложение

2. Талаптардың 1-тармағында көрсетілген,
Банкте ағымдағы шоттары жоқ тұлғаларға
Қызмет тегін көрсетіледі.
3. Қызмет операциялар жүргізбей-ақ
шотқа нөмір беру жолымен ағымдағы шот
ашылғанға дейін көрсетіледі.
4. Қызмет Клиенттің банктің қашықтан
қызмет көрсету арналарында өтінім
ресімдеуі жолымен көрсетіледі. Бұл ретте,
егер Клиент заңды тұлға құрмай-ақ
кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын
заңды тұлға және жеке тұлға ретінде
тіркелмеген болса немесе Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
көзделген жағдайлар және негіздер
бойынша өзге себептер орын алған кезде,
Клиент Қызмет көрсетуден бас тартуға
құқылы.
5. Осы Қызметті көрсету туралы өтінім
берген кезде, Талаптардың 1-тармағында
көрсетілген тұлғалар:


«Банк
ЦентрКредит»
АҚ-тың
«StarBusiness» мобильді қосымшасы
арқылы ағымдағы шотты «Онлайн
брондау»
қызметін
көрсету
талаптарымен танысқанын және

талаптармен
толық
келісетінін
растайды;
 «Банк ЦентрКредит» АҚ-та бизнесклиенттерге
қашықтан
кешенді
кешенді банктік қызмет көрсету
туралы үлгі шарттың және Бизнесклиентпен жасалатын банктік шот
шартының талаптарымен танысқанын
растайды;
 қолданылатын жабдық заңды тұлға
басшысының, жеке кәсіпкердің (жеке
тұлғаның) биометриялық деректерін
жасауға және табыстауға мүмкіндік
беретінін растайды.
6. Банктің қашықтан қызмет көрсету
арналары арқылы өтінім берген кезде,
Банкке дербес деректерді (өтінімде
көрсетілген мәліметтер) жинауға және
өңдеуге келісімін, Мемлекеттік және
мемлекеттік емес дерекқорларға және
олардың иелеріне барлық мемлекеттік
және мемлекеттік емес дерекқорлардан
Клиент туралы ақпаратты Банкке немесе
мемлекеттің қатысуы бар кредиттік
бюроға тікелей немесе үшінші тұлғалар
арқылы беруге және олардан ақпарат
алуға, фото және бейнеқоңырау бойынша
қашықтан сәйкестендіруді жүзеге асыруға
келісім береді, сонымен қатар өтінімді
толтырған кезде көрсетілген телефон
нөміріне хабарласу және/немесе мобильді
телефонының
нөміріне
(SMSхабарламалар) және/немесе электронды
поштасына электронды түрде жіберу
арқылы Қызмет көрсету аясында кез
келген ақпаратты беруді тапсырады.
Сонымен қатар көрсетілген байланыс
арналарының ең жоғары қорғаныс
дәрежесін
қамтамасыз
етпейтінін
растайды және ақпараттың үшінші
тұлғаларға қолжетімді болу және осының
салдарынан жағымсыз жағдайларға әкеп
соқтыру ықтималдығына байланысты
Банкке кез келген нысанда шағымдар
қоюдан бас тартады.
7. Ағымдағы шотты «Онлайн брондау»
туралы өтінімнің қолжетімділік мерзімі
Клиент өтінімді берген сәттен бастап 5
(бес) жұмыс күнін құрайды. Клиент
көрсетілген уақыт кезеңі ішінде шот ашу
үшін
қажетті
құжаттар
пакетін

StarBusiness
и
полностью
соглашаются с ними;
 ознакомлены с условиями Типового
Договора
на
комплексное
дистанционное
банковское
обслуживание бизнес-клиентов в
АО «Банк ЦентрКредит» и Договора
банковского счета с бизнесклиентом.
 используемое
оборудование,
позволяет произвести и передать
биометрические
данные
Руководителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя
(физическое лицо).
6. При
подаче
заявки
через
дистанционные банковские каналы
обслуживания дают согласие Банку на
сбор и обработку персональных данных
(сведения, содержащиеся в заявке),
согласие
государственным
и
не
государственным базам данных и их
владельцам – на предоставление
информации о Клиенте из всех
государственных и не государственных
баз данных Банку или кредитному бюро
с государственным участием напрямую
или через третьих лиц и на получение
информации от них, согласие на
осуществление
удаленной
идентификации по фото и видеозвонку и
поручают передачу любой информации,
в рамках оказания Услуги, посредством
телефонных
обращений и/или в
электронном виде на номер мобильного
телефона
(SMS-сообщений)
и/или
электронной почты, указанных при
заполнении
заявки.
Также
подтверждают, что указанные каналы
связи не обеспечивают максимальную
степень защиты и отказываются от
любых претензий к Банку в связи с тем,
что информация, может потенциально
стать доступной третьим лицам, что
может повлечь за собой негативные
обстоятельства.
7. С момента подачи Клиентом заявки
на «Онлайн-бронирование» текущего
счёта, срок ее доступности составляет не
более 5 (пяти) рабочих дней. В течение
указанного периода времени Клиенту
необходимо прикрепить необходимый

StarBusiness мобильді қосымшасы арқылы
тіркеу қажет.
8. Шот ашуға арналған құжаттар
жиынтығы Банктің www.bcc.kz сайтында
орналастырылған. Ағымдағы шотты ашу
қашықтан сәйкестендіру (яғни SMSхабарлама) арқылы, Банктің www.bcc.kz
интернет-ресурсында орналастырылған
Бизнес-клиентпен жасалатын банктік шот
(«StarBusiness» мобильді қосымшасы
арқылы ашылған шоттар бойынша)
шартына қосылу туралы өтінішке қол қою
жолымен жүзеге асырылады.
Көрсетілген мерзім аяқталған кезде, Банк
осы Қызметтің күшін жояды.
«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың қызметтері
мен тарифтері туралы толық ақпарат
«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың www.bcc.kz
интернет-ресурсында және/немесе «Банк
ЦентрКредит» АҚ-тың бөлімшелерінде
орналастырылған.
Call center: +7 (727) 244 30 00 немесе
мобильді оператор арқылы: 505 нөмірі.

пакет документов для открытия счета
через
мобильное
приложение
StarBusiness.
8.Перечень документов для открытия
счета размещен на сайте Банка
www.bcc.kz. Открытие текущего счёта
осуществляется
путём
подписания
Заявления о присоединении к договору
банковского счёта с бизнес-клиентом
(по счетам, открытых через мобильное
приложение
StarBusiness),
размещенного на интернет-ресурсе
Банка
www.bcc.kz.
посредством
дистанционной идентификации (т.е.
SMS-сообщения),
По истечении указанного срока, Банк
аннулирует данную Услугу.
Подробная информация об услуге и
тарифах АО «Банк ЦентрКредит»
размещена на интернет-ресурсе АО
«Банк ЦентрКредит» www.bcc.kz и/или в
отделениях АО «Банк ЦентрКредит».
Call center: +7 (727) 244 30 00 или 505 с
мобильного оператора.

