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«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың жеке
тұлғалардың жинақ және ағымдағы
шоттарын ашу, жүргізу және жабу
процедурасы
Мазмұны:
1. Жалпы қағида.
2. Негізгі түсініктер мен терминдер.
3.
Операцияларды
жүргізудің
негізгі
талаптары.
4. Виды и условия банковских вкладов,
счетов.
5. Валюталық бақылау.
6.
Сенімхаттың
негізінде
шот/салым
бойынша операциялар жүргізу.
7. Салымды кепілге беру кезіндегі шектеулер.
8. Төлемдік ордерді орындау.
9. Салымшы салым құжаттарын жоғалтқан
кезде операцияларды жүргізу.
10. Кәмелет жасына толмаған тұлғаның
шотын басқару ерекшеліктері.
11. Салымшы қайтыс болған жағдайда,
мұрагерлеріне салымды төлеу тәртібі.
12. Әрекетке қабілетсіз кәмелетке толған
адамдардың салым(дар)ын / шот(тар)ын
қорғаншылардың ашу/ басқару тәртібі.
13. Досьені қалыптастыру және сақтау.
14. Салым мерзімдерін бұзу.
15. Банктік салым шартының мерзімін ұзарту.
16. Жинақ және ағымдағы шоттарды жабу.
17. Кейінгі бақылау жүргізу тәртібі.
18.
Жұмыс
істемейтін
шоттарды
тосқауылдау.
19. Қосымшалар.
20. Қорытынды қағида.
21. Жауапкершілік.
1. Жалпы қағида
1. Осы «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың жеке
тұлғалардың
жинақ
және
ағымдағы
шоттарын ашу, жүргізу және жабу
процедурасы (бұдан кейін – Процедура)
Қазақстан Республикасының қолданыстағы
заңнамасына, сондай-ақ «Банк ЦентрКредит»
АҚ-тың (бұдан кейін – Банк) ішкі
нормативтік құжаттарына сәйкес әзірленген.

Приложение 1
к Решению Правления
№ 3-0123-01
от 23.01.2019 г.

Процедура открытия, ведения и закрытия
сберегательных и текущих счетов
физических лиц АО «Банк ЦентрКредит»
Содержание:
1. Общие положения.
2. Основные понятия и термины.
3. Базовые условия совершения операций.
4. Виды и условия банковских вкладов,
счетов
5. Валютный контроль.
6. Осуществление операций по счету/вкладу
на основании доверенности.
7. Ограничения при залоге вклада
8. Исполнение платежного ордера
9. Осуществление операций при утере
Вкладчиком вкладных документов
10. Особенности распоряжения счетом
несовершеннолетнего лица
11.Порядок выплаты вклада наследникам в
случае смерти Вкладчика
12. Порядок открытия/распоряжения
вклада(ом)/счета(ом) недееспособных
совершеннолетних опекунами
13. Формирование и хранение досье
14. Нарушение сроков вклада
15. Пролонгация Договора банковского
вклада
16. Закрытие сберегательных и текущих
счетов
17. Проведение последующего контроля
18. Блокировка бездействующих счетов
19. Приложения
20. Заключительные положения
21. Ответственность
1. Общие положения
1.
Настоящая Процедура
открытия,
ведения и закрытия сберегательных и
текущих счетов физических лиц АО «Банк
ЦентрКредит»
(далее
Процедура)
разработана в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан, а
также
внутренними
нормативными
документами АО «Банк ЦентрКредит» (далее
- Банк).
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2. Осы Процедура Банктің құрылымдық
бөлімшелерінің жеке тұлғалардың жинақ
және
ағымдағы
шоттары
бойынша
операцияларды жүргізуінің талаптары мен
тәртібін, сондай-ақ Банктің клиенттерінен
салымдарды (депозиттерді) тарту талаптарын
реттейді.
3. Жеке тұлғалардың жинақ және ағымдағы
шоттарын ашу, жүргізу және жабу бойынша
іс-әрекет ету тәртібі технологиялық картада
көрсетілген.
4. Процедураны қайта қарастыруға және
жаңартуға жауапты бөлімше Бөлшекті бизнес
департаменті болып табылады.

2.
Настоящая
Процедура
регламентирует
условия
и
порядок
совершения структурными подразделениями
Банка операций по сберегательным и
текущим счетам физических лиц, а также
условия привлечения вкладов (депозитов) от
клиентов Банка.
3. Порядок осуществления действий по
открытию,
ведению
и
закрытию
сберегательных и текущих счетов физических
лиц отражены в технологической карте.
4.
Ответственным подразделением за
пересмотр и обновление Процедуры является
Департамент розничного бизнеса.

2. Негізгі түсініктер мен терминдер
Банктік күн – Банктің құрылымдық
бөлімшесінің бір жұмыс күні аясында жеке
тұлғаларға қызмет көрсетілетін уақыт кезеңі.

2. Основные понятия и термины
Банковский день – период времени в рамках
одного
рабочего
дня
структурного
подразделения Банка, в течение которого
производится обслуживание физических лиц.
Бенефициар - лицо, в пользу которого
осуществляются платеж и (или) перевод
денег.
Банк бенефициара - банк или организация,
осуществляющая отдельные виды банковских
операций, обслуживающие бенефициара.

Бенефициар– пайдасына төлем жасалатын
және (немесе) ақша аударылатын тұлға.
Бенефициардың банкі – бенефициарға
қызмет көрсететін банк немесе банктік
операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйым.
Жұмыс істемейтін шоттар – клиенттердің
бір жылдан аса уақыт бойы қозғалыс
болмаған қалдығы бар шоттары, сондай-ақ
клиенттің бір жылдан аса уақыт бойы ақшасы
болмаған шоттары.
Шотты тосқауылдау – Банктің уәкілетті
тұлғасының өкімі негізінде және Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік
органдарының
шешімдері
негізінде
Депозиттік модульде салым бойынша банктік
операцияларды жүргізуге тыйым салу немесе
шектеу қою.
Бэк-офис – фронт-офистен қабылданған
құжаттардың негізінде қосалқы есепке алу
кезінде негізгі қызметі фронт-офис жасаған
операцияларды тіркеу болып табылатын Банк
бөлімшесі.
Бұрыштама
–
банктік
операцияның
жасалғанын мақұлдайтын Банк бөлімшесінің
уәкілетті тұлғасы қойған төлем құжатындағы
жазба.
Салым – депозит, яғни бір тұлға (депозитор)
басқа тұлғаға - банкке олар бірінші талап ету
бойынша немесе қандай да бір мерзімнен
кейін алдын ала келісілген үстемеақымен не
үстемеақысыз толық немесе бөліп-бөліп
тікелей депозиторға қайтарылуы не оның

Бездействующие счета – счета клиентов с
остатками, по которым не было движений
более одного года, а также счета клиентов без
денег более года.
Блокирование счета – установление запрета
или ограничений на проведение банковских
операций по вкладу в Депозитном модуле на
основании распоряжения уполномоченного
лица Банка или на основании решений
государственных
органов
Республики
Казахстан.
Бэк-офис - подразделения Банка, основной
функцией которых является регистрация
совершенных фронт-офисом операций во
вспомогательном
учете
на
основании
полученных от фронт-офиса документов.
Виза – надпись на платежном документе,
проставленная
уполномоченным
лицом
подразделения
Банка,
одобряющая
совершение банковской операции.
Вклад – депозит, т. е. деньги, передаваемые
одним лицом (депозитором) другому лицу –
банку на условиях их возврата в
номинальном выражении независимо от того,
должны ли они быть возвращены по первому
требованию или через какой-либо срок,
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тапсырмасы бойынша үшінші тұлғаларға
берілуі тиіс не тиіс емес екеніне қарамастан,
оларды номиналды түрде қайтару талабымен
беретін ақша.
Салымды қайтару талаптарына байланысты
олар келесі түрлерге бөлінеді:
1) талап еткенген дейінгі салым;
2) мерзімді салым;
2-1) жинақ салымы;
3) шартты салым.

полностью или по частям с заранее
оговоренной надбавкой либо без таковой
непосредственно депозитору либо переданы
по его поручению третьим лицам.
В зависимости от условий возврата вкладов
они подразделяются на следующие виды:
1) вклад до востребования;
2) срочный вклад;
2-1) сберегательный вклад;
3) условный вклад.

Талап еткенге дейінгі салым – жеке тұлға
Банкке белгіленбеген мерзімге тапсыратын
және Салымшының бірінші талап етуі
бойынша толық немесе ішінара қайтарылуға
тиісті ақша.
Жинақ салымы – жеке тұлға Банкке нақты
мерзімге тапсыратын және салымшының
талабы келіп түскен сәттен бастап отыз
күнтізбелік күннен кейін қайтарылуыға тиісті
ақша.
Салымшы – атына және пайдасына салым
салынатын
жеке
тұлға
(Қазақстан
Республикасының
резиденті
немесе
бейрезиденті).
Салым құжаты – қолма-қол нысанда кіріс
операцияларын жүргізген кезде салымға
ақшаның қабылданғанын немесе қолма-қол
ақшасыз операциялар жүргізген кезде жинақ
шотын кредиттеуді растайтын, Банктің
белгісі қойылған құжат.
Сенім
білдірілген
тұлға
–
Клиент
нотариатты расталған сенімхаттың негізінде
клиенттің атынан банктік шот ашуға, ол
бойынша операция жүргізуге және жабуға
уәкілеттік берген тұлға.
Банктік салым шарты – Банк және
Салымшы арасында жасалған келісім, оған
сәйкес Банк Салымшыдан салым (депозит)
қабылдауға, ол бойынша сыйақы төлеуге
және Банктік салым шартында, Депозиттік
саясатта және Банктің басқа нормативтік
құжаттарында көзделген талаптармен және
тәртіппен салымды қайтаруға міндеттенеді.

Вклад до востребования – деньги,
передаваемые физическим лицом Банку на
неопределенный срок и подлежащие возврату
полностью или частично по первому
требованию Вкладчика.
Сберегательный
вклад
–
деньги,
передаваемые физическим лицом Банку на
определенный срок и подлежащие возврату
не ранее тридцати календарных дней с
момента поступления требования вкладчика.
Вкладчик – физическое лицо (резидент или
нерезидент Республики Казахстан), на имя и
в пользу которого вносится вклад.

Ұзақмерзімді тапсырма – бұл тапсырма беру
күнінен өзгеше валюталау күні клиенттің
банктік шоты (жинақ шоты, ағымдағы шот)
бойынша тұрақты түрде банктік операциялар
жүргізу туралы клиенттің өтініші.
ЖСН
көрсетілген,
жеке
тұлғасын
куәландыратын құжат:
1) Қазақстан Республикасы азаматының

Вкладной документ – документ с отметкой
Банка, подтверждающий принятие денег на
вклад при приходных операциях в наличной
форме или кредитование сберегательного
счета при безналичных операциях.
Доверенное лицо – лицо, уполномоченное
клиентом на основании доверенности
осуществлять от имени клиента открытие
банковских счетов, осуществление операций
по нему и закрытие.
Договор банковского вклада – соглашение
между
Банком
и
Вкладчиком,
в соответствии с которым Банк обязуется
принимать от Вкладчика вклад (депозит),
выплачивать по нему вознаграждение и
возвратить вклад на условиях и в порядке,
предусмотренных Договором банковского
вклада, Депозитной политикой и другими
нормативными документами Банка.
Длительное поручение – это заявление
клиента на проведение банковских операций
по
банковскому
счету
клиента
(сберегательный счет, текущий счет) на
регулярной основе с датой валютирования,
отличной от даты подачи поручения.
Документ, удостоверяющий личность,
содержащий ИИН:
1)
паспорт
гражданина
Республики
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төлқұжаты;
2) Қазақстан Республикасы азаматының жеке
куәлігі;
3)
шетел
азаматының
Қазақстан
Республикасында тұруға ықтиярхаты;
4) азаматтығы жоқ адамның куәлігі;
5)
Қазақстан
Республикасының
дипломатиялық төлқұжаты;
6) Қазақстан Республикасының қызметтік
төлқұжаты;
7) шетелдік төлқұжат;
8) туу туралы куәлік.
Салымшының досьесі – Салымшының жинақ
және ағымдағы шоттарын ашуға, жүргізуге
және жабуға қажетті құжаттар пакеті.
Банктік салым шартын мерзімінен бұрын
бұзу – салым сомасын Банктік салым
шартында көрсетілген мерзімнен бұрын
толық алу.
МБКҚ
–
мәліметтердің
бірыңғай
корпоративтік қоймасы.
Шоғырландырылған сыйақы – салымның
негізгі сомасына қосылған, салым бойынша
есептелген сыйақының сомасы.
Клиент – жинақ немесе ағымдағы шотты
ашу, жүргізу және жабу бойынша банктік
қызметті
пайдалану
үшін
Банктің
құрылымдық бөлімшесіне жүгінген тұлға.
Осы Процедурада клиент деп ықтимал және
қазіргі Салымшылар және ақша салушылар
аталады.
Айырбастау – ұлттық валютаны шетел
валютасына немесе керісінше айырбастау
процедурасы.
Конверсия – бір шетел валютасын басқа
шетел валютасына айырбастау процедурасы.
Үкіметаралық келісімнің және FATСA
талаптарына жатқызылатын тұлға –
«АҚШ-пен байланысы бар тұлғаны анықтау
жөніндегі
талаптарда»
(27-қосымша)
көрсетілген критерийлердің біріне сәйкес
келетін, Америка Құрама Штаттарына
(АҚШ) қатысы бар жеке тұлға.
Үкіметаралық келісім – Халықаралық
салық бақылауын жетілдіру және Шетел
шоттарына салық салу туралы заңды енгізу
туралы Америка Құрама Штаттарының
Үкіметі мен Қазақстан Республикасының
Үкіметі арасындағы келісім.
Мобильділік – бекітілген парольді PIN PAD

Казахстан;
2) удостоверение личности гражданина
Республики Казахстан;
3) вид на жительство иностранца в
Республике Казахстан;
4) удостоверение лица без гражданства;
5) дипломатический паспорт Республики
Казахстан;
6) служебный паспорт Республики Казахстан;
7) заграничный паспорт;
8) свидетельство о рождении.
Досье Вкладчика – пакет документов,
сопровождающих открытие, ведение и
закрытие сберегательных и текущих счетов
Вкладчика.
Досрочное
расторжение
Договора
банковского вклада – полное изъятие суммы
вклада ранее срока, указанного в Договоре
банковского вклада.
ЕКХД – единое корпоративное хранилище
данных.
Капитализированное вознаграждение –
сумма начисленного вознаграждения по
вкладу, причисленная к основной сумме
вклада.
Клиент – лицо, обратившееся в структурное
подразделение
Банка
для
получения
банковских услуг по открытию, ведению и
закрытию сберегательного или текущего
счета. В настоящей Процедуре под клиентами
подразумеваются
потенциальные
и
существующие Вкладчики и вносители денег.
Конвертация
–
процедура
обмена
национальной валюты на иностранную
валюту или наоборот.
Конверсия – процедура обмена одной
иностранной валюты на другую.
Лицо, подпадающее под требования
Межправительственного соглашения и
FATCA – физическое лицо, имеющее
отношение
к Соединенным Штатам
Америки (США), соответствующее одному из
критериев, описанных в «Требованиях по
выявлению лица, связанного с США»
(Приложение 27).
Межправительственное
соглашение
Соглашение
между
Правительством
Соединенных
Штатов
Америки
и
Правительством Республики Казахстан о
совершенствовании
международного
налогового контроля и внедрению Закона о
налогообложении иностранных счетов.
Мобильность – возможность осуществления
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құрылғысында теру арқылы клиенттің
шоттары бойынша банктік операцияларды
Банктің кез келген ФҚБ-сында іске асыру
мүмкіндігі.
ҚРҰБ – Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкі.
Бейрезиденттер – «резиденттер» ұғымында
көрсетiлмеген, Қазақстан Республикасындағы
немесе одан тыс жердегі барлық жеке
тұлғалар.
Салымды қайта ресімдеу – салымның түрін
және/немесе
валютасын
және/немесе
мерзімін өзгерту.
Төлем тапсырмасы – бенефициар немесе
бенефициардың банкі ақша жөнелтушінің
банктік
шотынан
төлем
құжатында
көрсетілген ақша сомасын төлеу туралы ақша
жөнелтуші банкке ұсынатын төлем құжаты.
Төлем ордері – клиент және оған қызмет
көрсететін банк арасында қолма-қол ақшасыз
төлемдерді жүзеге асыруға негiз болатын
төлем құжаты.
Салымды толықтыру – Салымшының/сенім
білдірілген
тұлғаның
Банктік
салым
шартының қолданыс мерзімі ішінде жинақ
немесе ағымдағы шотқа қолма-қол ақшамен
және қолма-қол ақшасыз қосымша жарналар
салуы.
Кассалық кіріс ордері – қолма-қол ақшамен
жинақ немесе ағымдағы шот бойынша
жүргізілген кіріс операцияларын көрсететін,
Банк белгілеген нысандағы кассалық құжат.
Салым мерзімін ұзарту – Банктік салым
шартының қолданыс мерзімін Шартта
көзделген талаптарға сәйкес қосымша уақыт
кезеңіне біржақты тәртіппен ұзарту.
PIN PAD – клиент депозиттік және ағымдағы
шоттар бойынша банктік операциялар
жүргізген кезде клиентті сәйкестендіру үшін
бекітілген
парольді енгізуге
арналған
құрылғы.
Кассалық шығыс ордері – қолма-қол
ақшамен жинақ немесе ағымдағы шот
бойынша жүргізілген шығыс операцияларын
көрсететін, Банк белгілеген нысандағы
кассалық құжат.
Резиденттер – Қазақстан Республикасының
барлық азаматтары, оның ішінде шет елде
уақытша
тұратын
немесе
Қазақстан
Республикасынан тысқары жерлерде тұрып

банковских операций по счетам клиента в
любом СПФ Банка с помощью набора
фиксированного пароля на устройстве PIN
PAD.
НБРК – Национальный Банк Республики
Казахстан.
Нерезиденты – все физические лица в
Республике Казахстан или за ее пределами,
не указанные в понятии «резиденты».
Переоформление вклада - изменение вида
и/или валюты и/или срока вклада.
Платежное требование - платежный
документ, предъявляемый бенефициаром или
банком бенефициара в банк отправителя
денег о выплате суммы денег, указанной в
платежном документе, с банковского счета
отправителя денег.
Платежный ордер - платежный документ,
на основании которого производится
осуществление
безналичных
платежей
между клиентом и обслуживающим его
банком.
Пополнение вклада – внесение Вкладчиком/
доверенным лицом дополнительных взносов
в наличной и безналичной форме на
сберегательный или текущий счет в течение
срока действия Договора банковского вклада.
Приходный кассовый ордер – кассовый
документ установленной Банком формы,
отражающий приходные операции по
сберегательному или текущему счету,
осуществляемые в наличной форме.
Пролонгация срока вклада – продление в
одностороннем порядке сроков действия
Договора
банковского
вклада
на
дополнительный период времени, согласно
условиям, предусмотренным Договором.
PIN PAD – устройство для
заведения
фиксированного пароля для идентификации
клиента при совершении им банковских
операций по депозитным и текущим счетам.
Расходный кассовый ордер – кассовый
документ установленной Банком формы,
отражающий
расходные
операции
по
сберегательному или текущему счету,
осуществляемые в наличной форме.
Резиденты – все граждане Республики
Казахстан,
в
том
числе
временно
находящиеся за границей или находящиеся
на государственной службе Республики
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оның мемлекеттік қызметінде болатын,
сондай-ақ
Қазақстан
Республикасында
тұрақты тұрғылықты тұратын жеке тұлғалар.
Жинақ шоты – Банктік салым шартының
аясында жасалатын барлық жүргізілген
операциялар көрсетілетін банктік шот.
ФҚБ-дағы кейінгі бақылауды жүзеге
асыратын
жұмыскер
–
Филиал
директорының бұйрығымен тағайындалған
және әр операциялық күннің соңында
операцияларға кейінгі бақылау жүргізетін
жұмыскер.
Мерзімдік салым – Банк Банктің ішкі
құжаттарында және Банктік салым шартында
белгіленген мөлшерде және тәртіппен
сыйақы төлей отырып, Банктік салым
шартында белгіленген мерзім аяқталғаннан
кейін ақша қайтарылады деген талаппен жеке
тұлға Банкке беретін ақша.
Филиалдың құрылымдық бөлімшесі –
филиалдың құрылымына кіретін бөлімшелер
(бұдан кейін – ФҚБ).
Ағымдағы шот – Банк клиентке Шарттың
негізінде ашатын банктік шот, ол бойынша
Банк
клиенттің
ақшасының
болуын
қамтамасыз етуге және оны пайдалануға;
ақшаны клиенттің пайдасына қабылдауға
(есептеуге);
Банктік шот шартында
көзделген
тәртіппен
ақшаны
үшінші
тұлғалардың пайдасына ақша аудару туралы
клиенттің өкімін орындауға; Қазақстан
Республикасының заңнамалық актілерінде
және (немесе) Шартта көзделген негіз
бойынша клиенттің ақшасын алу туралы
үшінші тұлғалардың өкімін орындауға;
Банктік шот шартында белгіленген тәртіппен
клиенттен қолма-қол ақшаны қабылдауды
және оларды клиентке беруді жүзеге
асыруға; Банктік шот шартында белгіленген
мөлшерде және тәртіппен сыйақы төлеуге;
клиенттің талап етуі бойынша Банктік шот
шартында көзделген тәртіппен клиенттің
банктегі ақшасының сомасы мен жүргізілген
операциялар туралы ақпарат беруге; Шартта,
Қазақстан Республикасының заңнамасында
және
іскери
айналым
дәстүрімен
қолданылатын банк тәжірибесінде көзделген
басқа да банктік қызметтерді клиентке
көрсетуді жүзеге асыруға байланысты
операциялар орындалады.
Банктік салым шарттары бойынша үлгі

Казахстан за ее пределами, а также
физические лица, имеющие постоянное место
жительства в Республике Казахстан.
Сберегательный счет – банковский счет, по
которому
отражаются
все
операции,
производимые
в
рамках
Договора
банковского вклада.
Работник, осуществляющий последующий
контроль в СПФ - работник, назначенный
приказом Директора филиала, в функции
которого
входит
осуществление
последующего контроля за операциями в
конце каждого операционного дня.
Cрочный вклад – деньги, передаваемые
физическим лицом Банку на условиях
возврата денег по истечении срока,
установленного в Договоре банковского
вклада, с выплатой Банком вознаграждения в
размере
и
порядке,
установленными
внутренними
документами
Банка
и
Договором банковского вклада.
Структурные подразделения филиала–
подразделения, входящие в структуру
филиала (далее – СПФ).
Текущий
счет
банковский
счет,
открываемый Банком клиенту на основании
Договора,
по
которому
выполняются
операции, связанные с обеспечением наличия
и использованием банком денег клиента;
принятием (зачислением) денег в пользу
клиента; выполнением распоряжения клиента
о переводе денег в пользу третьих лиц в
порядке,
предусмотренном
Договором
банковского
счета;
исполнением
распоряжения третьих лиц об изъятии денег
клиента по основаниям, предусмотренным
законодательными
актами
Республики
Казахстан
и
(или)
Договором;
осуществлением приема от клиента и выдачи
ему
наличных
денег
в
порядке,
установленном Договором банковского счета;
выплатой вознаграждения в размере и
порядке,
определяемых
Договором
банковского счета; предоставлением по
требованию клиента информации о сумме
денег клиента в банке и произведенных
операциях в порядке, предусмотренном
Договором
банковского
счета;
осуществлением иных форм банковского
обслуживания клиента, предусмотренных
Договором, законодательством Республики
Казахстан и применяемыми в банковской
практике обычаями делового оборота.
Типовые (примерные условия) к договорам
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(шамалас) талаптар – бұл сыйақы есептеу
тәртібін, тараптардың құқықтары мен
міндеттерін, шот бойынша операциялардың
сенімхат негізінде жүргізілуін, тараптардың
жауапкершілігін белгілейтін стандартты
талаптар және банктік салым шарттары үшін
әзірленген және олардың ажырамас бөлігі
болып
табылатын,
газеттің
баспасөз
басылымында жарияланған және Банктің
www.bcc.kz мекенжайы бойынша интернет
ресурсында орналастырылған өзге талаптар.
Банктің уәкілетті бөлімшесі – Банктің
Депозиттік саясатына сәйкес берілген
өкілеттік аясында шешім қабылдайтын Банк
бөлімшесі.
Уәкілетті тұлға – Банктің/филиалдың өзіне
берілген
өкілеттік
аясында
шешім
қабылдайтын
және
іс-әрекет
ететін
лауазымды тұлғасы (қызметкері).
Шартты салым – Шартта белгіленген
жағдайлар (талаптар) орнағанға дейін жеке
тұлға Банкке тапсыратын ақша. Яғни
Салымшыға ақшаны қайтару сәті Банктік
салым шартында көрсетілген талаптар
арқылы белгіленуі тиіс. Салым бойынша
талап заң актiлеріне қайшы келмеуі және
салымды берудi қиындататын талаптар
болмауы тиiс. Шартты салымды алу үшiн
Салымшы Банкке белгiленген талаптарды
орындағанын
растайтын
құжаттарды
тапсырады.
Филиал – заңды тұлға болып табылмайтын,
Бас офистің мекенжайынан тыс жерде
орналасқан,
Банктің
атынан
банктік
операцияларды жүргізетін және өзіне Банк
берген өкілеттік аясында іс-әрекет ететін
Банк бөлімшесі.
Жеке тұлға – Қазақстан Республикасының
азаматы,
шет
мемлекеттің
азаматы,
азаматтығы жоқ тұлға.
Фронт-офис – Банктің бөлімшесі, оның
негізгі қызметі – Банктің депозиттік желісін
сату және оған қызмет көрсету, Банктің
клиенттерімен және серіктестерімен жинақ
және ағымдағы шоттар бойынша шарт
жасасу, жинақ және ағымдағы шоттар
бойынша операциялық және кассалық қызмет
көрсету, жасалған мәмілелер бойынша
құжаттарды бэк-офиске тіркеу үшін тапсыру.
FATCA – (Foreign Account Tax Compliance
Act) салық төлеуден жалтарудың алдын алу

банковского вклада
- это стандартные
условия, определяющие порядок начисления
вознаграждения, права и обязательства
сторон, осуществление операций по счету на
основании доверенности, ответственность
сторон и иные условия, разработанные для
договоров банковских вкладов, которые
являются
их
неотъемлимой
частью,
опубликованные в печатном издании газеты.и
размещенные на интернет ресурсе Банка по
адресу www.bcc.kz.
Уполномоченное подразделение Банка –
подразделение Банка, принимающее решения
в рамках делегированных ему полномочий
согласно Депозитной политике Банка.
Уполномоченное лицо – должностное лицо
(работник) Банка/филиала, принимающее
решения и осуществляющее действия в
рамках делегированных ему полномочий.
Условный вклад – деньги, передаваемые
физическим лицом в Банк до наступления
определенных Договором обстоятельств
(условий). То есть, момент возврата денег
Вкладчику определяется условием, которое
должно содержаться в Договоре банковского
вклада. Условие должно не противоречить
законодательным актам и не иметь
неясностей, затрудняющих выдачу вклада.
Для получения условного вклада Вкладчик
представляет
Банку
документы,
подтверждающие
выполнение
установленного условия.
Филиал – подразделение Банка, не
являющееся
юридическим
лицом,
расположенное
вне
местонахождения
Головного
банка,
осуществляющее
банковские операции от имени Банка и
действующее в пределах полномочий,
предоставленных ему Банком.
Физическое лицо – гражданин Республики
Казахстан,
гражданин
иностранного
государства, лицо без гражданства.
Фронт-офис –
подразделения Банка,
основной функцией которых является
продажа и обслуживание депозитной линейки
Банка, заключение Договоров с клиентами и
партнерами Банка по сберегательным и
текущим счетам, операционное и кассовое
обслуживание по сберегательным и текущим
счетам
и
передача
документов
по
совершенным сделкам бэк-офису для их
регистрации.
FATCA - (Foreign Account Tax Compliance
Act) Закон Соединенных Штатов Америки
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мақсатында басқа елдерден шоттар және
олардың иелері – «АҚШ тұлғасы» туралы
ақпарат алуды көздейтін «Шетел шоттарына
салық салу туралы» Америка Құрама
Штаттарының заңы.
Ішінара талап ету – Салымшының талабы
бойынша салымның бір бөлігін қайтару.
Эскроу шот – клиент белгілеген талаптар
басталғанға дейін немесе үшінші тұлға
талаптарды орындағанға дейін осы тұлғаның
банктік шот бойынша шығыс операцияларды
жүзеге асыру құқығын шектей отырып,
клиент үшінші тұлғаның атына ашатын
ағымдағы/жинақ шоты режиміндегі банктік
шот.
Электрондық досье – Клиенттерге қызмет
көрсету сапасын ұлғайту және құжат
айналымын
оңтайландыру
мақсатында
банктің Клиенттері туралы ақпаратты
басқаруға арналған клиенттердің досьелерін
құрайтын
автоматтандырылған
жүйе.
Клиенттің
қағаз
тасымалдағыштағы
құжаттары сканерленеді және бірыңғай
орталықтандырылған жүйеге түсіп, Банк
жұмыскерлеріне қолжетімді болатын қоймаға
орналастырылады.
Электрондық үкіметтің» төлем шлюзі
(ЭҮТШ) – жеке және заңды тұлғалардың
«электрондық үкімет» аясында ұсынылатын
электрондық
және
мемлекеттік
емес
қызметтерге
төлем
жүргізуі
үшін
«электрондық
үкіметтің»
ақпараттық
жүйелері, екінші деңгейдегі банктердің және
банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдардың бірлесіп
әрекет етуін қамтамасыз ету мақсатында
құрылған.

«О налогообложении иностранных счетов»,
предусматривающий получение информации
от других стран о счетах и их владельцах «персонах США» в целях недопущения
уклонения от уплаты налогов.
Частичное востребование – возврат по
требованию Вкладчика части вклада.
Эскроу счет – банковский счет, в режиме
текущего/сберегательного
счета,
открываемый клиентом на имя третьего лица
с ограничением права данного лица на
совершение
расходных
операций
по
банковскому счету до наступления или
выполнения им условий, определенных
клиентом.
Электронное досье - автоматизированная
система
создания
досье
клиента,
предназначенная
для
управления
информацией о Клиентах банка с целью
повышения
качества обслуживания
Клиентов и оптимизации документооборота.
Документы Клиента на бумажном носителе
сканируются
и поступают
в единую
централизованную систему и помещаются
в хранилище, доступное работникам Банка.

3. Операция жүргізудің негізгі
талаптары
5. Кредиттік емес өнімдерді дамытуға
жауапты
бөлімше
жеке
тұлғаларға
арналған
банктік
салымдардың
(депозиттердің)/шоттардың
жаңа түрлері
туралы
ақпаратты,
сондай-ақ
Банктің
лауазымды тұлғалары мен бөлімшелерінің
депозиттердің
жеке
талаптарын
(мөлшерлемелерін)
қолдануға
қатысты
өкілеттігін филиалдардың фронт-офистерінің
басқарушыларына жеткізеді.
6. Кредиттік емес өнімдер бойынша
әдістемеге және процестерге жауапты
бөлімше жеке тұлғаларға арналған банктік

3. Базовые условия совершения операций

Платежный
шлюз
«электронного
правительства» (ПШЭП) – создан с целью
обеспечения
взаимодействия
между
информационными системами «электронного
правительства», банков второго уровня и
организациями,
осуществляющими
отдельные виды банковских операций, для
осуществления
физическими
и
юридическими лицами платежей за оказание
электронных и негосударственных услуг,
оказываемых в рамках «электронного
правительства.

5.
Информация
о
новых
видах
банковских вкладов (депозитов)/cчетов для
физических лиц, а также полномочия
должностных лиц и подразделений Банка в
части применения индивидуальных условий
(ставок) по депозитам доводится до
Управляющих Фронт – офисами филиалов
подразделением, ответственным за развитие
некредитных продуктов.
6.
Информация
о
новых
видах
банковских
вкладов
(депозитов)
для
физических лиц, а также полномочия
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салымдардың (депозиттердің) жаңа түрлері
туралы
ақпаратты,
сондай-ақ
Банктің
лауазымды тұлғалары мен бөлімшелерінің
депозиттердің
жеке
талаптарын
(мөлшерлемелерін)
қолдануға
қатысты
өкілеттігін филиалдарға жеткізеді.
7. ФҚБ жинақ және ағымдағы шоттарды
ашады,
жүргізеді
және
жабады.
Қабылданатын салымдардың талаптары осы
Процедураның 4-бөлімінде белгіленген.
8. Салымдар ұлттық валютамен және шетел
валютасымен қабылданады.
9. Жинақ және ағымдағы шоттарды ашуға,
жүргізуге және жабуға баланысты барлық
операциялар DSEARHCLI, DDEPO, DEARKO
тапсырмаларында көрсетіледі.
10. Егер салымның талаптарында басқаша
көзделмесе, шотқа салынатын салымдардың
ең үлкен мөлшері мен қосымша жарналар
саны шектелмейді.
11. ФҚБ Қазақстан Республикасының
резиденттерінен және бейрезиденттерінен,
сондай-ақ азаматтығы жоқ тұлғалардан және
олардың
пайдасына
салымдарды
(депозиттерді) қабылдауға құқылы. Бұл кезде
14 (он төрт) жасқа толған кез келген жеке
тұлға Салымшы, ал тек кәмелет жасына
толған тұлға салушы (үшінші тұлға) бола
алады.
12. Қазақстан Республикасының заңнамасына
сәйкес тұлғалар ЖСН көрсетілген тұлғаны
куәландыратын қолданыстағы құжаттарды,
сондай-ақ
сенім
білдірілген
тұлғалар
операция
жасаған
кезде
нотариатты
куәландырылған сенімхатты ұсынған кезде
ғана
азаматтық-құқықтық
мәмілелер
(шоттарды ашу/жабу; Шарттарды жасасу
және т.с.) іске асырылады, яғни Банк (оның
бөлімшесі) тұлғаны куәландыратын мерзімі
өткен құжаттар мен уақытша куәліктер
негізінде іс-әрекет ететін тұлғалармен немесе
ЖСН көрсетілген тұлғаны куәландыратын
тиісті дәрежеде берілген сенімхаты (ол қажет
болған жағдайда) және құжаты болмаған
жағдайда
азаматтық-құқықтық мәмілелер
жасасуға құқығы жоқ.

13. Клиент Банктің бір құрылымдық
бөлімшесінде бірнеше шот ашқан кезде ЖСН
көрсетілген, клиенттің жеке тұлғасын

должностных лиц и подразделений Банка в
части применения индивидуальных условий
(ставок) депозитов до филиалов доводится
управлением,
ответственным
за
методологию и процессов по некредитным
продуктам.
7.
СПФ
осуществляется
открытие,
ведение и закрытие сберегательных и
текущих счетов. Условия принимаемых
вкладов определены в разделе 4 настоящей
Процедуры.
8.
Прием вкладов может осуществляться
как в национальной, так и в иностранной
валюте.
9.
Все операции, связанные с открытием,
ведением и закрытием сберегательных и
текущих счетов отражаются в задачах
DSEARHCLI, DDEPO, DEARKO.
10. Максимальные размеры вкладов и
количество дополнительных взносов на
счета не ограничиваются, если иное не
предусмотрено условиями вкладов.
11. СПФ вправе принимать вклады
(депозиты) от и в пользу резидентов,
нерезидентов Республики Казахстан, а также
лиц без гражданства. При этом Вкладчиком
может выступать любое физическое лицо с
14 лет, а вносителем (третьим лицом) может
выступать только совершеннолетнее лицо.
12. В соответствии с законодательством
Республики Казахстан гражданско-правовые
сделки с лицами (открытие/закрытие счетов;
заключение
Договоров
и
т.п.)
осуществляются только при предъявлении
последними
действующих
документов,
удостоверяющих личность, содержащих
ИИН, а также при совершении операций
доверенными лицами –
нотариально
удостоверенной доверенности, т.е. Банк (его
подразделения)
не
вправе
совершать
гражданско-правовые сделки с лицами,
действующими на основании просроченных
документов, удостоверяющих личность, и
временных
удостоверений,
либо
при
отсутствии у них надлежаще выданной
доверенности
(при
наличии
в
ней
необходимости)
и
документа,
удостоверяющего личность, содержащего
ИИН.
13. В случае открытия клиентом нескольких
счетов в одном и том же структурном
подразделении Банка клиент вправе не
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куәландыратын құжатты қоспағанда, шотты
ашу үшін көзделген құжаттарды қайталап
ұсынбауға құқылы.
14. Салымшы Банкте салым мерзімін және
барлық салымдардың жалпы сомасының
шекті мөлшерін шектеусіз салымның бір
немесе бірнеше түрі бойынша шоттардың кез
келген мөлшерін иеленуге құқылы.
15. Бастапқы жарнаны қолма-қол ақшасыз
нысанда жинақ немесе ағымдағы шотқа салу
үшін шот нөлдік қалдықпен ашылады.
16. Шот бойынша операциялар жүргізу үшін
жеке тұлғалардан Банктің тарифтеріне сәйкес
комиссиялық сыйақы алынады. Жинақ
немесе ағымдағы шотқа қызмет көрсету
мерзімі ішінде Банктің тарифтері біржақты
тәртіппен өзгеруі мүмкін.
17. Салымды салу кезінде сәйкес Банктік
салым шарты (бұдан кейін – Шарт) жасалады.
Салымшы Шарттың әр бетіне қол қояды.
18. Салым бойынша осы салым түрі үшін
Банк белгілеген мөлшерлемелер бойынша
сыйақы есептеу және төлеу көзделген.
Сыйақы есептеу бір жыл 365 күн/ айдың
нақты
күнтізбелік
күндері
негізінде
жасалады.
19. Салымның талаптары на және Шартта
көзделген талаптарға байланысты салым
мерзімі ұзартылған жағдайды есептемегенде,
салым (депозит) бойынша белгіленген
сыйақы мөлшерлемесі салымның барлық
мерзімі ішінде өзгермейді.
20.
Қолданыстағы
Шарттың
басқа
талаптарын
өзгерту
Банк
және
Салымшы/Сенім білдірілген тұлға арасында
жасалған
шартқа
жазбаша
қосымша
келісімдер жасасу арқылы іске асырылады.
21. Сыйақы есептеу салым валютасымен ай
сайын жүргізіледі. Салымның әрбір түрі
бойынша сыйақыны шоғырландыру барысы
және кезеңділігі, сондай-ақ сыйақыны төлеу
тәртібі осы Процедураның 4-бөлімінде
берілген талаптарда және Банктік салым
(депозиттер) шарттарында көрсетіледі.

предоставлять
повторно
документы,
предусмотренные для открытия счета, за
исключением документа, удостоверяющего
личность клиента, содержащего ИИН.
14. Вкладчик вправе иметь в Банке любое
количество
счетов
по
одному
или
нескольким видам вкладов, без ограничения
срока вклада и предельного размера общей
суммы всех вкладов.
15. Для внесения первоначального взноса
на сберегательный или текущий счет в
безналичной форме счет открывается с
нулевым остатком.
16. За проведение операций по счетам с
физических лиц взимается комиссионное
вознаграждение в соответствии с тарифами
Банка. В течение срока обслуживания
сберегательного или текущего счета тарифы
Банка могут изменяться в одностороннем
порядке.
17. Внесение
вклада
сопровождается
заключением соответствующего Договора
банковского вклада (далее – Договор).
Договор
подписывается
Вкладчиком
полистно.
18. По
вкладу
предусматривается
начисление и выплата вознаграждения по
ставкам, установленным Банком для данного
вида вклада. Начисление вознаграждения
производится на основе базы 365 дней в
году /фактические календарные дни месяца.
19. Ставка
вознаграждения,
установленная
по
вкладу
(депозиту),
остается неизменной в течение всего срока
вклада, за исключением случаев продления
срока вклада в зависимости от условий
вклада
и
условий,
предусмотренных
Договором.
20. Иные
изменения
условий
действующего Договора осуществляются
путем
заключения
письменных
дополнительных соглашений к договору
между Банком и Вкладчиком, Доверенным
лицом.
21. Начисление
вознаграждения
производится ежемесячно в валюте вклада.
Наличие и периодичность капитализации
вознаграждения по каждому виду вкладов, а
также порядок выплаты вознаграждения
отражаются в условиях и Договорах
банковских вкладов (депозитов), раскрытых
в Разделе 4 настоящей Процедуры.
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22.Салымшы/Клиент
PIN
PAD
құрылғысында белгіленген парольді теру
арқылы Банктің кез келген ФҚБ-сындағы
шоттан сыйақыны және/немесе салымның
бір бөлігін ала алады.

22. Изъятие со счета вознаграждения
и/или части вклада может осуществляться
Вкладчиком/Клиентом в любом СПФ Банка с
помощью набора фиксированного пароля на
устройстве PIN PAD.

23. Банктің жинақ/ағымдағы шотқа қосымша
жарналарды қабылдау клиент ұсынған
құжаттардың негізінде (ЖСН көрсетілген
жеке тұлғаны куәландыратын құжат болған
кезде) жасалады. Үшінші тұлға қосымша
жарналарды
салған
кезде
тұлғаны
куәландыратын құжатты ұсыну қажет (кіріс
ордерінде, төлем мақсатының жиегінде
салымшының аты-жөні көрсетіледі). Кіріс
операциялар, соның ішінде үшінші тұлғалар
тарапынан
жасалатын
операциялар
белгіленген пароль арқылы растамай-ақ
жүзеге
асырылады.
Салымшы/сенім
білдірілген тұлға салымды «Қосымша салым»
операциясы
арқылы
DDEPO
«Жаңа
депозиттер»/
DSEARHCLI
«Шарттарды
жасау» тапсырмаларында толықтырады.
Үшінші тұлғалардың салымын SORDCASH
«Кассалық құжаттарды енгізу» тапсырмасы
арқылы толықтыруға болады.
24. Сенім білдірілген тұлға жинақ/ ағымдағы
шоттан қолма-қол ақшамен немесе қолма-қол
ақшасыз салым сомасын немесе салымның
бөлігін алған кезде, өтініштегі немесе шығыс
ордеріндегі төлем мақсаты жолында атыжөнін, сенімхаты ресімделген нөмірді және
күнді көрсету қажет. Сенімхат бойынша
операциялар
Банктің
шот
ашылған
бөлімшесінде, белгіленген пароль арқылы
растай отырып жасалады.
25.Салым бойынша салым мерзімі ішінде
салым
валютасын
айырбастауға/
конверсиялауға болады («Рақмет» және
«Рақмет+» салымдарын қоспағанда). Салым
валютасын айырбастау/ конверсиялау белгілі
банктік Салымның талаптары на сәйкес
жасалады.
Айырбастау
ішкі
сайттың
«Валюталардың
бағамы»
тармағында
орналастырылған KD дилингінің бағамы
бойынша
жасалады.
Айырбасталатын/конверсияланатын
операциялар бойынша жеке бағамды белгілеу
Банктің
қолданыстағы
нормативтік
құжаттарына
сәйкес
Қазынашылық
департаментінің Дилинг басқармасымен
келісе отырып жасалады.

23. Прием дополнительных взносов на
сберегательный/текущий
счет
Банком
производится на основании предъявленных
клиентом
документов
(документ,
удостоверяющий личность, содержащий
ИИН). При внесении дополнительных
взносов
третьим
лицом
необходимо
предъявить
документ,
удостоверяющий
личность (в приходном ордере, в поле
назначение платежа указывает Ф.И.О.
вносителя). Приходные операции, в том
числе от третьих лиц, осуществляются без
подтверждения фиксированным паролем.
Пополнение вклада Вкладчиком/доверенным
лицом осуществляется в задачах DDEPO
«Новые депозиты»/ DSEARHCLI «Создание
договоров»
через
операцию
«Дополнительный
взнос».
Пополнение
вклада
третьими
лицами
в
задаче
SORDCASH «Ввод кассовых документов».
24. При изъятии со сберегательного/
текущего счета суммы вклада или части
вклада доверенным лицом в наличной или
безналичной форме, необходимо в заявлении
или в расходном ордере, в поле назначения
платежа указывать ФИО, номер и дату
оформления доверенности. Операции по
доверенности
совершаются
только
в
подразделении Банка, где открыт счет, c
подтверждением фиксированным паролем.
25. По вкладам возможно осуществление
конвертации/ конверсии валюты вклада в
течение срока вклада (за исключением
вкладов Рахмет и Рахмет+). Конвертация/
конверсия валюты вклада осуществляется в
соответствии с условиями определенного
банковского
вклада.
Конвертация
производится по курсу дилинга KD,
информация о которой размещена на
внутреннем сайте во вкладке «Курсы
валют».Установление
индивидуального
курса по конвертационным/ конверсионным
операциям проводится по согласованию с
Управлением
Дилинга
Департамента
Казначейства
в
соответствии
с
действующими нормативными документами
Банка.
26. Конвертация/
конверсия
валюты
вклада производятся только при обращении

26.
Салым
айырбастау/конверсиялау

валютасын
Салымшының
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CLIEXCREQ
«Клиенттік
дилинг»
тапсырмасындағы
өтінішіне
сәйкес
Салымшы ФҚБ-ға өтініш жасаған кезде ғана
жүргізіледі.
Бір
клиенттің
депозиттік
шоттары арасында ақша айырбастауға рұқсат
беріледі.
27. Банк Салымшының атынан Банктің
жүйесі арқылы өзінің шоттары бойынша
теңгемен және шетел валютасымен ақша
аудару, айырбастау/ конверсия жасау,
Қазақстан Республикасының валюталық
заңнамасының
талаптарына
сәйкес
(өзгерістер мен толықтыруларды есепке ала
отырып) басқа жеке тұлғаның пайдасына
ұлттық және шетел валютасымен ақша
аудару туралы Салымшыдан ұзақмерзімді
тапсырма (22-қосымша) қабылдауы мүмкін.
Клиент Ұзақмерзімді тапсырманы ұсынған
кезде ФҚБ қызметкері оны қабылдайды және
нөмірі қойылған және тігілген «Ұзақмерзімді
тапсырмаларды
тіркеу
журналына»
(26-қосымша) жазады.
28.
Ұзақмерзімді
тапсырма
бойынша
операциялар тек Банктің клиенттің шоты
ашылған бөлімшесінде жүзеге асырылады
және бекітілген пароль арқылы расталмайды.
Ұзақмерзімді тапсырманың мерзімі кемінде
12 (он екі) айға ресімделеді және
Салымшының қалауы бойынша қайта
ресімделуі мүмкін.
29. Банк төмендегі жағдайларда:
1) Қазақстан Республикасының заңнамалық
актілерінің, халықаралық, үкімет аралық
шарттардың,
келісімдердің,
сондай-ақ
Банктің тапсырма бойынша өзіне қабылдаған
міндеттемелердің
орындалуына
кедергі
болатын
Банктің
ішкі
нормативтік
құжаттардың
талаптарын
орындауға
байланысты туындаған жағдайларда;
2) сәйкес тапсырманы орындау мерзімі
аяқталған жағдайда.
3) «Ұзақмерзімді тапсырма» қызметінен бас
тарту
туралы
Клиенттің
өтінішінің
(25-қосымша)
негізінде
Ұзақмерзімді
тапсырманың орындалуын мерзімнен бұрын
тоқтата тұруға құқылы.
30. Ұзақмерзімді тапсырманың негізінде
Сенім
білдірілген
тұлғаларға
банктік
операцияларды қабылдауға және жүргізуге,
Банк жүйесі бойынша шетел валютасымен
заңды тұлғаның/ немесе заңды тұлға құрмай
кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке
тұлғаның пайдасына аударымдар жүргізуге,

Вкладчика в СПФ, согласно заявлению
Вкладчика
в
задаче
CLIEXCREQ
«Клиентский
дилинг».
Допускается
конвертация между депозитными счетами
одного клиента.
27.
Банк может принять длительное
поручение от Вкладчика (Приложение 22) на
проведение по системе Банка перевода,
конвертации/ конверсии по своим счетам в
тенге и иностранной валюте, перевода в
пользу другого физического лица в
национальной и иностранной валюте, но в
соответствии с требованиями валютного
законодательства Республики Казахстан (с
учетом изменений и дополнений). При
предоставлении
клиентом
Длительного
поручения cотрудник СПФ принимает его и
производит запись в пронумерованном и
прошнурованном «Журнале регистрации
длительных поручений» (Приложение 26).
28. Операции по длительному поручению
осуществляются только в подразделении
Банка, где открыт счет клиента и не
подтверждаются фиксированным паролем.
Длительное поручение оформляется сроком
не более 12 месяцев и по желанию Вкладчика
может быть переоформлено.
29.
Банк
имеет
право
досрочно
приостановить исполнение Длительного
поручения, в случае:
1) возникновения обстоятельств, вызванных
условием
исполнения
требований
законодательных
актов
Республики
Казахстан,
международных,
межправительственных
договоров,
соглашений,
а
также
внутренних
нормативных
документов
Банка,
действие которых препятствует исполнению
Банком принятых на себя обязательств по
поручению;
2) истечения срока исполнения поручения;
3) на основании Заявления клиента об отказе
от
услуги
«Длительное
поручение»
(Приложение 25).
30.
Запрещено принимать и проводить на
основании
длительного
поручения
банковские операции Доверенными лицами,
перевод по системе Банка в иностранной
валюте в пользу юридического/ или
физического
лица,
осуществляющего
предпринимательскую деятельность без
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сондай-ақ шетел валютасымен (SWIFT
жүйесі бойынша) сыртқы төлемдер мен
аударымдар жүргізуге тыйым салынады.

образования юридического лица, а также
внешние платежи и переводы в иностранной
валюте (по системе SWIFT).

31. Ұзақмерзімді тапсырма тек банктік
операцияның бір түрін жүргізуге ресімделеді.
Бірнеше банктік операцияларды жүргізген
жағдайда, әрбір банктік операция түріне жеке
ұзақмерзімді
тапсырма
ресімделеді.
Салымшыдан
бірнеше
ұзақмерзімді
тапсырмаларды
қабылдаған
кезде
тапсырманы орындау кезектілігінің әрбір
тапсырмасында нұсқау міндетті түрде
көрсетіледі.
32. Салымшының қабылданған ұзақмерзімді
тапсырмасының түпнұсқасы Салымшының
досьесіне тігіледі.
33. Бір клиенттің шоттары бойынша теңгемен
және валютамен аударым операциялары
шектеусіз, әртүрлі клиенттердің шоттары
бойынша тек ағымдағы шоттар арқылы
жүргізіледі.
34. Салымдарды қайта ресімдеу жабылған
депозиттен қайта ашылған депозитке өз
қаражатын аудару арқылы қолма-қол
ақшасыз тәсілмен немесе касса арқылы
қолма-қол ақшамен жүзеге асырылады.
35. Клиенттік төлемдер үшін ұсынылатын
«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың «Ностро»
корреспонденттік шоттарының тізіміне келіп
түскен ақшаны теңгемен немесе валютамен
есептеу
үшін
Салымшыға
Банктің
деректемелері көрсетілген ақпарат беріледі.
36.Эскроу шот
бойынша
жүргізілетін
операциялар ФҚБ заңгерлері тарапынан
міндетті түрде тексерілуі қажет.
37. Жеке тұлғалардың жинақ және ағымдағы
шоттары бойынша операциялар жүргізілген
кезде клиентті сәйкестендіру тәртібі, сондайақ операцияның деректерін тексеру «Банк
ЦентрКредит» АҚ-тың Заңсыз жолмен
алынған
кiрiстердi
заңдастыруға
(жылыстатуға)
және
терроризмдi
қаржыландыруға қарсы iс-қимыл туралы
ішкі бақылау ережесіне сәйкес жүргізіледі.
38.«Депозит-кепілдік»
(кредитті
қамсыздандыру), «Депозит-кепілдік (сыйақы
ай сайын шоғырландырылады), «Жаңадан
құрылып жатқан заңды тұлғаларға арналған
шартты салым», «Жеке тұлғаға арналған
эскроу-шот», «Сыйақы есептелетін жеке
тұлғаға арналған эскроу шот» атты депозит
түрлері үшін бекітілген парольді PIN PAD
құрылғысы арқылы енгізу тек шот ашылған

31. Длительное поручение оформляется на
проведение только одного вида банковской
операции. В случае проведения нескольких
банковских операций, на каждый вид
оформляется
отдельное
длительное
поручение. При принятии нескольких
длительных поручений от Вкладчика,
обязательным условием выступает указание в
каждом поручении очередности исполнения
поручения.
32.
Принятый оригинал длительного
поручения Вкладчика подшивается в досье
Вкладчика. .
33. Переводные операции в тенге и валюте по
счетам одного клиента осуществляются без
ограничений, по счетам разных клиентов только через текущие счета.
34. Переоформление вкладов осуществляется
как безналичным способом, путем перевода
собственных средств с закрытого депозита на
вновь открытый депозит, так и наличным
способом через кассу.
35.
Для зачисления поступивших денег в
тенге
или
в
валюте
список
корреспондентских счетов «Ностро» АО
«Банк ЦентрКредит», рекомендуемых для
клиентских платежей, Вкладчику вручают
информацию с реквизитами Банка.
36.
Проводимые операции по Эскроу
счету подлежат обязательной проверке
юристами СПФ.
37.
Порядок идентификации клиента при
проведении операций по сберегательным и
текущим счетам физических лиц, а также
проверка данных операций осуществляется в
соответствии с Правилами внутреннего
контроля АО «Банк ЦентрКредит» по
противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма.
38.
Ввод фиксированного пароля на
устройстве PIN PAD для следующих видов
депозитов: «Депозит-гарантия (обеспечение
кредита)», «Депозит-гарантия (с ежемесячной
капитализацией
вознаграждения)»,
«Условный вклад для вновь создаваемых
юридических лиц», «Эскроу счет для
физического лица», «Эскроу счет для
физического
лица
с
начислением
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бөлімшеде ғана жүзеге асырылады.
39. Қарыз алушы мемлекеттік бюджеттен,
әлеуметтік
сақтандыру
қорының
активтерінен және Мемлекеттік әлеуметтік
сақтандыру қорынан төленетін жәрдемақы
мен әлеуметтік төлемдер ретінде алатын
және Ұлттық Банктің нормативтік құқықтық
актісінде белгіленген тәртіппен Қарыз
алушының талабы бойынша ашылған банктік
шоттарда жатқан ақша акцептсіз тәртіппен
есептен шығарылмайды.
40. Шотты дебеттеу кезінде клиенттік шоттар
бойынша қалдықтарды растау мақсатында
өтініштердің бланкілерінде және төлем
құжаттарында шот бойынша қалдық сомасы
және «Ақшаның қалдығымен келісемін/С
остатком согласен» жазуы көрсетіледі.
41. Банктік салым шартын жасағанға дейін
банктік қызмет көрсету мөлшерлемелері және
тарифтері, талаптары туралы ақпараттан және
банктік қызмет көрсету туралы шартты
жасасу үшін қажетті құжаттардың тізбесінен,
банктік қызмет көрсету туралы шарт
бойынша
міндеттемелер
орындалмаған
жағдайда, клиенттің жауапкершілігі және
ықтимал тәуекелдері туралы ақпараттан,
клиенттің туындаған сұрақтары бойынша
берілетін
кеңестен,
клиенттің
қалауы
бойынша банктік қызмет көрсету туралы
шарттың жобасы, сондай-ақ банктік салым
шарттарының үлгі (шамалас) талаптарын
ұсынумен қатар, менеджер ауызша нысанда
клиентке
мынадай
ақпаратты
береді:
салымның түрін (талап етілгенге дейін,
мерзімді, шартты); салым мерзімін (бар
болса); салымның ең аз сомасын; клиент
өтініш
жасаған
күнгі
сыйақы
мөлшерлемелерін, оның ішінде шынайы,
жылдық, тиімді, салыстырмалы түрде
есептелген сыйақы мөлшерлемесін (нақты
құнын); қосымша келісім жасамай-ақ
салымның мерзімін ұзарту шарттарын (бар
болса); салымды толықтыру, шоғырландыру
мүмкіндігін; салымды толық немесе ішінара
мерзімінен бұрын алу талаптарын; кепілдік
берілетін банктік салымдар бойынша
Қазақстан Республикасының заң актілерінде
белгіленген
кепілдік
өтем
мөлшерін
көрсетеді.
42. Банктік салым шартын жасағаннан кейін

вознаграждения» применяется только в
подразделении, где открыт счет.
39. Деньги, получаемые заемщиком в виде
пособий
и
социальных
выплат,
выплачиваемых
из
государственного
бюджета, активов фонда социального
медицинского
страхования
и
Государственного
фонда
социального
страхования, находящиеся на банковских
счетах, открытых по требованию заемщика в
порядке,
установленном
нормативным
правовым актом Национального Банка, не
подлежат списанию в безакцептном порядке.
40. В целях подтверждения остатков по
клиентским
счетам
при
проведении
дебетования счета на бланках заявлений и
платежных документах выводится сумма
остатка по счету и запись «Ақшаның
қалдығымен келісемін / С остатком
согласен».
41. До заключения договора банковского
вклада, помимо информации о ставках и
тарифах,
условиях
предоставления
банковской услуги и перечня необходимых
документов для заключения договора о
предоставлении
банковской
услуги,
информации
об
ответственности
и
возможных рисках клиента в случае
невыполнения обязательств по договору о
предоставлении
банковской
услуги,
консультации по возникшим у клиента
вопросам,
по
желанию
клиента
–
предоставления
проект
договора
о
предоставлении банковской услуги, а также
типовых (примерных) условий к договорам
банковских вкладов менеджер предоставляет
клиенту в устной форме следующую
информацию: вид вклада (до востребования,
срочный, условный), срок вклада (при
наличии), минимальную сумму вклада,
ставки вознаграждения, в том числе ставку
вознаграждения в достоверном, годовом,
эффективном, сопоставимом исчислении
(реальную стоимость) на дату обращения
клиента, условия продления срока вклада без
заключения дополнительного соглашения
(при наличии), возможность пополнения
вклада, капитализации, условия полного или
частичного досрочного изъятия вклада,
установленный законодательными актами
Республики Казахстан размер гарантийного
возмещения по гарантируемым банковским
вкладам.
39.
42. После заключения договора
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Банк салымшының талабы бойынша, қолмақол ақшамен жүргізілетін операциялар
болған кезде кассалық кіріс ордері және
қолма-қол ақшасыз операциялар болған кезде
ақша қаражатын аудару туралы өтініш
түрінде клиенттің атына ресімделген,
жасалған салымды куәландыратын құжатты
(салым құжаты) береді.
43. Бекітілген пароль болған кезде клиенттің
барлық шоттары мобильді болып табылады.
44.Клиенттер мобильділік бойынша келесі
банктік операцияларды жүргізе алады:

филиалдың басқа бөлімшесіндегі/
басқа
филиалдағы
валютамен
жүргізілетін шығыс операциялары,

филиалдың басқа бөлімшесіндегі/
басқа
филиалдағы
теңгемен
жүргізілетін шығыс операциялары,

филиалдың басқа бөлімшесіндегі/
басқа
филиалдағы
валютамен
жүргізілетін кіріс операциялары,

филиалдың басқа бөлімшесіндегі/
басқа
филиалдағы
теңгемен
жүргізілетін кіріс операциялары,

конверсия, конвертация,

банктегі басқа шоттарға, соның
ішінде тұлғалардың шоттарына ақша
аудару,

басқа банкке ақша аудару,

төлем картасын толықтыру (бір
валюталық),

банк шоттарды жабу.
Мұрагерлер мобильділік бойынша келесі
банктік операцияларды жүргізе алады:

банк шоттарын жабу және одан
кейін ақша қаражатын қолма-қол
ақшамен және қолма-қол ақшасыз
жолмен алу (Банктегі басқа шотқа,
соның ішінде үшінші тұлғаларға
аудару, басқа банкке аудару).

банковского вклада Банк по требованию
вкладчика выдает
ему
документ,
удостоверяющий сделанный вклад (вкладной
документ), оформляемый на имя клиента, в
виде
приходного кассового ордера при
наличных операциях и заявления
на
зачисление
денежных
средств
при
безналичных операциях.
43. При наличии фиксированного пароля все
счета клиента становятся мобильными.
44.Клиенты по мобильности могут совершить
следующие банковские операции:
 расход в другом подразделении
филиала/филиале в валюте,

45. Алғаш парольді енгізу, сондай-ақ
«Ұмытылды»
немесе
«Ауыстыруды
қалаймын» себебі бойынша оны түзету ЖСН
көрсетілген жеке тұлғасын куәландыратын
құжаттың
және
«Бекітілген
парольді
құру/ауыстыру туралы өтініштің» (24қосымша) негізінде жүзеге асырылады. PIN
PAD құрылғысы арқылы парольді енгізуді
клиенттің өзі немесе оның сенім білдірілген
тұлғасы жүзеге асырады. Парольді құру және
мақұлдау (өтініш бланкін MCLIEN-де
сәйкестендіру, сондай-ақ клиенттің жеке

45. Первоначальный ввод пароля, а также его
редактирование по причине «Забыт» или
«Желаю заменить» осуществляется на
основании документа, удостоверяющего
личность c ИИН и
«Заявления на
заведение/смену фиксированного пароля»
(Приложение 24). Ввод пароля через
устройство PIN PAD осуществляется самим
клиентом или его доверенным лицом.
Процесс заведения (инициирование в
MCLIEN бланка заявления, а также снятие
копии с удостоверения личности клиента) и

 расход в другом подразделении
филиала/филиале в тенге,
 приход в другом подразделении
филиала/филиале в валюте,
 приход в другом подразделении
филиала/филиале в тенге,
 конверсия, конвертация,
 перевод на другой счет Банка, в т.ч. на
3-и лица,
 перевод в другой банк,
 пополнение
платежной
карты
(одновалютные),
 закрытие банковских счетов.
Наследники по мобильности могут совершать
следующие банковские операции:
 Закрытие
банковских
счетов
с
последующим изъятием денежных
средств наличным или безналичным
способами (перевод на другой счет
Банка, в т.ч. на 3-и лица, перевод в
другой Банк).
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куәлігінің көшірмесін жасау) процесін
әртүрлі жұмыскерлер жүзеге асырады.
Парольді мақұлдау тек клиенттің немесе
оның сенім білдірілген тұлғасының көзінше
жүзеге асыралады. Парольді түзету үшін
жауапкершілік
парольді
мақұлдаған
жұмыскерге жүктеледі.
46. Клиенттердің белгіленген парольді
енгізу/ауыстыру туралы өтініштері мен ЖСН
деректері
көрсетілген,
жеке
тұлғаны
куәландыратын құжаттардың көшірмелері
жұмыс күнінің соңында «PIN PAD өзгеру
ведомосы» есебімен салыстырып тексеру
үшін ФҚБ-дағы кейінгі бақылауды жүзеге
асыратын
жұмыскерге
тапсырылады.
Құжаттар салыстырылып тексерілгеннен
кейін
«Парольді
енгізуге/ауыстыруға
арналған өтініш» атты арнайы папкаға
есеппен
бірге
тігіледі.
«Парольді
енгізу/ауыстыру туралы өтініш» папкасы
металдан жасалған шкафта сақталу қажет.
ФҚБ-дағы
кейінгі
бақылауды
жүзеге
асыратын жұмыскер клиенттердің тұлғасын
куәландыратын құжаттардың көшірмесімен
бірге клиенттердің өтінішін сақтау үшін
жауап береді.
47. Бекітілген пароль енгізу сұратылмайтын
операциялардың тізбесі:
- кіріс операциялары (оның ішінде үшінші
тұлғалардың тарапынан болған),
- жаппай қолма-қол ақшасыз шығыс
операциялары (кредитті өтеу),
- ұзақмерзімді тапсырмаларды орындау;
- Банктің қызметі үшін комиссияларды
есептен шығару.
48.
«Бекітілген
парольді
сұрамай-ақ
«Ұзақмерзімді тапсырма/Мұра» белгісін қою
арқылы жүргізілген операциялар тізбесі:
- Ұзақмерзімді тапсырмаларды орындау,
- «Менің үйім», «Менің үйім ASI» и
«Менің үйім -НТ» салымдарынан ақша
аудару,
- кредит офицерінің өкімімен ақша
қаражатын есептен шығару,
- Төлемдік талап-тапсырмаларды және
Инкассалық өкімдерді орындау,
- бір клиенттің шоттары бойынша ақша
аудару операциялары (CЭ 91),
Мұрагерлер бойынша операциялар.
«Ұзақмерзімді тапсырма/Мұра» белгісін қою
арқылы жүргізілген операциялар «Бекітілген
парольмен расталмаған қолма-қол ақшамен
және қолма-қол ақшасыз жасалған шығыс
операциялары бойынша есеп» нысанында

одобрения пароля осуществляется разными
работниками.
Одобрение
пароля
осуществляется только в присутствии
клиента или его Доверенного лица.
Ответственность за редактирование пароля
лежит на работнике, одобрившем пароль.
46.
Заявления
на
заведение/смену
фиксированного пароля клиентов вместе с
копиями
документов,
удостоверяющих
личность с данными по ИИН, в конце
рабочего
дня
передаются
работнику,
осуществляющему последующий контроль в
СПФ для сверки с отчетом «Ведомость
изменения PIN PAD». После сверки
документы подшиваются вместе с отчетом в
специальную папку
«Заявления на
заведение/смену пароля». Папка «Заявления
на заведение/смену
пароля» должна
храниться
в металлическом шкафу.
Ответственность за хранение заявлений
клиентов вместе с копиями документов
удостоверяющих личность клиентов лежит на
работнике, осуществляющем последующий
контроль в СПФ.
47. Перечень операций, не запрашивающих
ввод фиксированного пароля:
- приходные операции (в том числе от
третьих лиц),
- массовые безналичные расходные операции
(погашение кредита),
- исполнение длительных поручений
- снятие комиссий за услуги Банка,
48. Перечень операций, попадающих на
санкцию
старшего
менеджера
или
управляющего СПФ, проводимые в задаче
SORDPAY через Тип расчетных документов
«Операции без PIN PAD»:
- исполнение Длительных поручений,
- переводы с вкладов «Мой дом», «Мой
дом ASI» и «Мой дом-НТ»,
- списание денежных средств по
распоряжению кредитного офицера,
- исполнение Платежных требований и
Инкассовых распоряжений.
- переводные операции по счетам одного
клиента (CЭ 91),
- возврат ошибочно зачисленных сумм.
Операции, проведенные через Тип расчетных
документов
«Операции без PIN PAD»,
отражаются в форме «Отчет по операциям,
не
подтвержденным
фиксированным
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көрсетіледі.
Жұмыс күнінің соңында ФҚБ-дағы кейінгі
бақылауды жүзеге асыратын жұмыскер осы
есепті басып шығарады және «Ұзақмерзімді
тапсырма/Мұра» белгісін қою арқылы өткен
төлемдерге мониторинг жүргізеді.
49. Басқа бөлімшеге жүгінген кезде
клиенттің
шоттары
бойынша
үзінді
көшірмелерді беру бекітілген парольді
пайдалану арқылы жүзеге асырылады.
50.
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорының және ерікті жинақтаушы зейнетақы
қорларының
зейнетақы
активтерін,
Мемлекеттік
әлеуметтік
сақтандыру
қорының
активтерін,
арнайы
қаржы
компаниясының облигацияларын шығаруды
қамтамасыз ету болып табылатын активтерді
және инвестициялық қордың активтерін
сақтауға арналған банктік шоттардан,
бейрезидент
заңды
тұлғалардың,
шетелдiктер
мен
азаматтығы
жоқ
тұлғалардың жинақ шоттарынан, шетелдік
корреспондент-банктердің корреспонденттік
шоттарынан,
мемлекеттік
бюджеттен
әлеуметтік
медициналық
сақтандыру
қорының активтерінен және (немесе)
Мемлекеттік
әлеуметтік
сақтандыру
қорынан төленетін жәрдемақылар мен
әлеуметтік төлемдерді алуға арналған
банктік шоттардан, нотариус депозитінің
талаптарымен ақшаны есептеуге арналған
ағымдағы шоттардан, эскроу-шоттардан
басқа, жеке кәсіпкер, жеке іс-тәжірибемен
айналысатын тұлға ретінде тіркеу есебінде
тұрған салық төлеуші – жеке тұлғаға,
шетелдік пен азаматтығы жоқ адамға банктік
шоттарды ашу-жабу кезінде немесе банктің
қайта ұйымдасуына байланысты банктік
шоттың жеке сәйкестендіруші коды өзгерген
кезде Банк уәкілетті органды шоттар
ашылған күннен кейінгі бір жұмыс күнінен
кешіктірмей, хабарламалардың кепілдікпен
жеткізілуін
қамтамасыз
ететін
телекоммуникациялар
желісі
бойынша
тапсыру арқылы, көрсетілген шоттардың
ашылғаны немесе сәйкестендіру нөмірін
көрсете отырып, өзгерістер туралы хабарлау
керек.
51. Техникалық проблемаларға байланысты
телекоммуникациялар
желісі
арқылы
көрсетілген шоттардың ашылуы/жабылуы
туралы хабарлау мүмкін болмаған кезде,

паролем».
В конце рабочего дня
работником,
осуществляющим последующий контроль в
СПФ распечатывается данный Отчет и
проводится
мониторинг
платежей,
прошедших через тип «Операции без PIN
PAD».
49. Предоставление выписки по счетам
клиента
при обращении в другое
подразделение
осуществляется
с
использованием фиксированного пароля.
50. При открытии/закрытии банковских
счетов налогоплательщику - физическому
лицу, состоящему на регистрационном учете
в
качестве
индивидуального
предпринимателя, лица, занимающегося
частной практикой, иностранцу и лицу без
гражданства, кроме банковских счетов,
предназначенных для хранения пенсионных
активов
единого
накопительного
пенсионного
фонда
и
добровольных
накопительных пенсионных фондов, активов
Государственного
фонда
социального
страхования,
активов,
являющихся
обеспечением
выпуска
облигаций
специальной финансовой компании, и
активов
инвестиционного
фонда,
сберегательных счетов юридических лицнерезидентов, иностранцев и лиц без
гражданства,
корреспондентских
счетов
иностранных
банков-корреспондентов,
банковских счетов, предназначенных для
получения пособий и социальных выплат,
выплачиваемых
из
государственного
бюджета
активов
фонда
социального
медицинского
страхования
и
Государственного
фонда
социального
страхования,
текущих
счетов,
предназначенных для зачисления денег на
условиях депозита нотариуса, эскроу-счетов,
либо изменении у банковского счета
индивидуального идентификационного кода
в связи с реорганизацией банка уведомить
уполномоченный
орган
об
открытии
указанных счетов посредством передачи по
сети телекоммуникаций, обеспечивающей
гарантированную доставку сообщений, не
позднее одного рабочего дня, следующего за
днем их открытия, либо изменении с
указанием идентификационного номера.
51. При невозможности уведомления об
открытии/закрытии
либо
изменении
указанных
идентификационного
номера
указанных
счетов
посредством
сети
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хабарламаны 3 жұмыс күні ішінде салық
төлеушінің орналасқан (тұрғылықты) жері
бойынша мемлекеттік кіріс комитетіне қағаз
тасымалдауғыш түрінде жіберу қажет.
Клиент банктік шот ашу/жабу үшін Банкке
келген кезде хабарламаларды дайындау
және уәкілетті мемлекеттік кіріс органына
жіберу үшін менеджер «СК-дан алынған
салық төлушілер туралы деректер» Webнысанындағы ЖСН/БСН деректері бойынша
клиентті тексеруі тиіс және бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорының және
ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының
зейнетақы
активтерiн,
Мемлекеттік
әлеуметтік сақтандыру қорының активтерін,
арнайы
қаржы
компаниясы
облигацияларының
шығарылымын
қамтамасыз
ету
болып
табылатын
активтердi және инвестициялық қордың
активтерiн сақтауға арналған банктік
шоттарын, шетелдіктердің және азаматтығы
жоқ
тұлғалардың
жинақ
шоттарын,
шетелдiк
корреспондент
банктердiң
корреспонденттiк шоттарын, мемлекеттік
бюджеттен және Мемлекеттік әлеуметтік
сақтандыру
қорынан
төленетін
жәрдемақылар мен әлеуметтік төлемдер
алуға арналған банктік шоттарын, нотариус
депозитінің
талаптарымен
ақшаны
есептеуге арналған ағымдағы шоттарды,
эскроу-шоттарды қоспағанда, жеке кәсіпкер,
жеке іс-тәжірибемен айналысатын тұлғалар,
шетелдік және азаматтығы жоқ тұлға
ретінде салық төлеушілердің базасында
тіркеу есебінде тұрған жеке тұлғалардың
ашылған/жабылған шарттары шоттарының
нөмірлерін көрсетіп, ФҚБ басқарушысының
қолы қойылған Қызметтік хатты сол банктік
күні
Бэк-офиске
жіберуі
қажет.
Хабарламаны «Шоттарды ашу» бизнес
процесін сипаттау бойынша технологиялық
картаға сәйкес уәкілетті органға жіберу
қажет.
52. Төменде жағдайда:
1) егер клиенттің банкте немесе банк
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымда ашылған банктік шотына
берілген уәкілетті мемлекеттік органдардың
немесе лауазымды адамдардың банктік шот
бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру
туралы шешімдері және (немесе) өкімдері,
үшінші тұлғалардың банктік шоттан ақшаны
алып қою туралы талаптары болған және
(немесе) оның банктік шотындағы ақшаға

телекоммуникаций
из-за
технических
проблем, отправку уведомлений необходимо
осуществить на бумажном носителе в
комитет государственных доходов по месту
нахождения (жительства) налогоплательщика
в течение 3-х рабочих дней. При обращении
клиента в Банк за открытием /закрытием
банковского счета менеджеру необходимо
проверить клиента по данным ИИН/БИН в
Web-форме «Данные по налогоплательщикам
из НК» и в тот же банковский день направить
Служебную записку в Бэк - офис за подписью
Управляющего СПФ с указанием номеров
счетов
открытых/закрытых
договоров
физических лиц, которые состоят в базе
налогоплательщиков на регистрационном
учете
в
качестве
индивидуального
предпринимателя,
лиц,
занимающихся
частной практикой, иностранца и лица без
гражданства, кроме банковских счетов,
предназначенных для хранения пенсионных
активов
единого
накопительного
пенсионного
фонда
и
добровольных
накопительных пенсионных фондов, активов
Государственного
фонда
социального
страхования,
активов,
являющихся
обеспечением
выпуска
облигаций
специальной финансовой компании, и
активов
инвестиционного
фонда,
сберегательных счетов юридических лицнерезидентов, иностранцев и лиц без
гражданства,
корреспондентских
счетов
иностранных
банков-корреспондентов,
банковских счетов, предназначенных для
получения пособий и социальных выплат,
выплачиваемых
из
государственного
бюджета
и
Государственного
фонда
социального страхования, текущих счетов,
предназначенных для зачисления денег на
условиях депозита нотариуса, эскроу-счетов
для подготовки и отправки уведомления в
уполномоченный орган государственных
доходов.
52. Запрещается открытие:
1) клиенту нового банковского счета в
случаях, если имеются предъявленные к его
банковскому счету, открытому в банке или
организации, осуществляющей отдельные
виды банковских операций, решения и (или)
распоряжения
уполномоченных
государственных органов и должностных лиц
о приостановлении расходных операций по
банковскому счету, требования третьих лиц
об изъятии денег с банковского счета и (или)
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тыйым салынған жағдайларда, банктік шотта
тыйым салынатын ақша сомасы жеткіліксіз
болған кезде клиентке жаңа банктік шот;
2)
IINLST
тапсырмасында
(Жеке
сәйкестендіруші нөмірлердің тізілімі) және
www.kgd.gov.kz сайтында ақпараты берілген
әрекетсіз салық төлеушіге банктік шот;
3) салық берешегі, әлеуметтік төлемдер
бойынша берешегі бар клиенттерге;
4) анонимдік банктік шот немесе ойдан
шығарылған
атқа
банктік
шот;
5) «Қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi
заңдастыруға
(жылыстатуға)
және
терроризмдi қаржыландыруға қарсы іс-қимыл
туралы»
Қазақстан
Республикасының
Заңында көзделген жағдайларда клиентке
банктік шот ашуға тыйым салынады.
Жоғарыда көрсетілген тыйым салу клиентке
- жеке тұлғаға мемлекеттік бюджеттен және
(немесе) Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру
қорынан
төленетін
жәрдемақыларды,
әлеуметтік төлемдерді немесе мемлекеттік
бюджеттен
және
(немесе)
бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорынан және
(немесе) ерікті жинақтаушы зейнетақы
қорынан төленетін зейнетақыларды есепке
жатқызуға арналған банктік шот ашу
жағдайларына қолданылмайды.
53. Көлік құралына салық төлеген кезде
(оның ішінде электрондық құрылғылар
арқылы) «төлем мақсаты» бағанында көлік
құралының сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.
Бұл деректеме төлем құжатының «төлем
мақсаты» бағанында мынадай ретпен
көрсетіледі: «VIN» сөзі, көлік құралының
сәйкестендіру нөмірі, осы көлік құралы
салық төлеген кезде қандай есепте тұрғанын,
көлік құралы карточкасының мәртебесін
білдіретін «/V» немесе «/P» немесе «/B»
символдары.
54.
Клиенттің
банктік
шоты/салымы
клиенттің жазбаша өтініші негізінде кез
келген бөлімшеде жүзеге асырылады.
Шотты/салымды Банктің басқа бөлімшесінде
жапқан жағдайда, салымды жабу туралы
өтініштің түпнұсқасы, клиенттің қолы
қойылған
шот/салым
бойынша
үзінді
көшірме шот ашылған бөлімшеге қабылдауөткізу актісі бойынша жіберіледі.

наложен арест на деньги, находящиеся на его
банковском
счете,
при
условии
недостаточности на банковском счете суммы
денег, на которую налагается арест;
2)
бездействующему налогоплательщику
банковского счета, информация о котором
размещена
в задаче IINLST (Реестр
индивидуальных
идентификационных
номеров) и на сайте www.kgd.gov.kz;
3)
клиентам,
имеющим
налоговую
задолженность,
задолженность
по
социальным платежам;
4) анонимного банковского счета или
банковского счета на вымышленное имя;
5) банковского счета клиенту в случаях,
предусмотренных
Законом
Республики
Казахстан «О противодействии легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма».
Вышеуказанный запрет не распространяется
на открытие банковского счета клиенту физическому лицу, предназначенного для
зачисления пособий, социальных выплат,
выплачиваемых
из
государственного
бюджета и (или) Государственного фонда
социального страхования, или пенсий,
выплачиваемых
из
государственного
бюджета и (или) единого накопительного
пенсионного фонда, и (или) добровольного
накопительного пенсионного фонда.
53. При уплате налога на транспортное
средство (в том числе через электронные
устройства) в графе «назначение платежа»
указывается идентификационный
номер
транспортного средства. Данный реквизит
указывается в графе «назначение платежа»
платежного
документа
в
следующей
последовательности:
слово
«VIN»,
идентификационный номер транспортного
средства, символы «/V» или «/P» или «/B»,
означающие статус карточки транспортного
средства, на каком учете на момент оплаты
налога
состоит
данное
транспортное
средство.
54. Закрытие банковского счета/вклада
клиента
осуществляется
в
любом
подразделении на основании письменного
заявления от клиента. В случае закрытия
счета/вклада в другом подразделении Банка,
оригинал заявления на закрытие вклада,
выписка по счету/вкладу с подписью клиента
направляются по акту приема – передачи в
подразделение, где открыт счет.
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55. Басқа мемлекеттердің азаматтары –
(бейрезидент) клиенттер тек шетелдік
төлқұжатының
негізінде
банктік
операцияларды жүзеге асырады.
56. Жеке тұлғалар банктік шоттарды ашқан
кезде
Банк
«АҚШ-пен
байланысты
тұлғаларды анықтау жөніндегі талаптарға»
(27-қосымша) сәйкес Клиент бойынша
Үкіметаралық келісімнің және FATCA
талаптарына сай келетін критерийлердің
болуын тексереді.
Бұл жеке тұлғалар үшін келесі критерийлер:
-АҚШ резиденті;
- АҚШ азаматы;
- АҚШ-та туған;
- АҚШ резидентінің мекенжайы;
- АҚШ-тағы пошталық мекенжайы (п\ж қоса
алғанда);
- АҚШ-тағы телефон нөмірі;
- АҚШ-та жасалған төлемдер сомалары
бойынша
тұрақты
қолданыстағы
нұсқаулықтың болуы;
- АҚШ-та мекенжайы бар тұлғаға берілген
сенімхат;
- АҚШ-та мекенжайы бар тұлғаға берілген
қол қою құқығы;
- осы жеке тұлғаның шоттарында 50 мың
АҚШ доллары баламасынан артық қалдық
ақшаның болуы.
Клиентке қатысты жоғарыда көрсетілген
критерийлердің біреуі немесе бірнешеуі
анықталған
жағдайда,
толтыру
үшін
Клиентке «Клиент туралы ақпаратты жинау
және оны пайдалану туралы өтініш-келісім»
(28-қосымша) нысанын міндетті түрде ұсыну
қажет. Өтініш Клиенттің қалауы бойынша
қазақ/орыс тілдерінде немесе қазақ/ағылшын
тілдерінде толтырылады.
Клиент толтырған және қол қойған «Клиент
туралы ақпаратты жинау және оны
пайдалану туралы өтініш-келісім» нысаны
Клиенттің досьесіне тігіледі.
Сенімхат бойынша Клиенттің атынан оның
өкілі банктік шотты ашу үшін Банкке өтініш
жасаған жағдайда банктік шотты ашу туралы
сенімхатта «сенім білдіруші тұлғаның
атынан сенім білдіруші тұлға туралы
ақпаратты жинау, өңдеу және тарату туралы
өтінішке, келісімге қол қою өкілеттігі»
көрсетілуі қажет. Өтінішті Клиенттің атынан
сенімхат бойынша оның өкілі толтырады.

55.
Банковские
операции
клиентамигражданами
других
государств
(нерезидентами) осуществляются только на
основании заграничного паспорта.
56. При открытии банковского счета
физическими лицами, Банк обязан согласно
«Требованиям
по
выявлению
лица,
связанным c
США» (Приложение 27)
проверить наличие у Клиента критериев,
подпадающих
под
требования
Межправительственного
соглашения
и
FATCA .
Для
физических лиц это следующие
критерии :
-резидент США;
-гражданин США;
-место рождения в США;
-адрес резидента США;
-почтовый адрес в США (вкл. п\я);
- телефонный номер в США;
-наличие
постоянно
действующие
инструкции по платежам сумм в США;
-доверенность, выданная лицу с адресом в
США;
-право подписи, выданное лицу с адресом в
США;
-наличие остатка на счетах данного ФЛ
свыше эквивалент 50 тысяч долларов США.
В случае выявления у Клиента одного или
нескольких из вышеуказанных критериев,
необходимо
в
обязательном
порядке
предоставить Клиенту на заполнение форму
«Заявление - согласие на сбор и
использование информации о клиенте»
(Приложение 28). Заявление заполняется на
казахском/русском
либо
казахском/английском языках по выбору
Клиента.
Заполненная и подписанная Клиентом форма
«Заявление - согласие на сбор и
использование информации о Клиенте»
подшивается в досье Клиента.
В случае обращения в Банк за открытием
банковского счета от имени Клиента его
представителя
по
доверенности,
доверенность на открытие банковского счета
должна содержать «полномочия подписания
заявлений, согласий от имени доверителя на
сбор,
обработку
и
распространение
информации
о
доверителе,
включая
персональные
данные».
Заявление
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Үкіметаралық келісімнің және FATCA
талаптарына сай келетін критерийлері бар
Клиент Өтінішті (28-қосымша) толтырудан
бас тартқан кезде, Банк Клиентке банктік
шот ашудан бас тартуға міндетті.
57. Жеке тұлға клиентке банктік шот ашқан
кезде, банк жеке тұлға клиентке осындай
клиент ұсынған мәліметтердің негізінде
салық резиденттігін белгілейді.
58. Банк мемлекеттік кірістер комитетінің
тізіміне қосылған, кәсіпкерлік қызметті
жүзеге
асыруда
тәуекелдігі
жоғары
деңгейдегі клиенттерге шоттар/салымдар
ашудан бас тартуға құқылы.
59. Клиентке банктік шот ашу Банк клиентті
тиісті дәрежеде тексеру бойынша АЖ/ТҚ ҚК
заңында
көзделген
іс-шараларды
жүргізгеннен кейін жүргізіледі.
Банк күдік туғызатын оқиғаға байланысты
клиенттен (оның өкілінен) клиентті (оның
өкілін)
сәйкестендіру,
бенефициарлық
меншік иесін анықтау үшін қажетті
мәліметтер мен құжаттарды ұсынуды,
сондай-ақ салық резиденттігі, қызметінің түрі
және
жасалатын
операцияларды
қаржыландыру көзі туралы мәліметтерді
ұсынуын талап етуге құқылы.
60. Банк клиенттері жеке кәсіпкердің
шотынан жеке тұлғаның шотына жиі (айына
3 реттен астам) қолма-қолсыз ақша аударған
(жеке қаражатты/үшінші тұлғаға аудару)
жағдайда, осы ақшаның шығу көзін
растайтын құжаттарды сұрауы қажет.
«61.
Банк
жұмыскерлеріне
келесі
іс-әрекеттерді жүзеге асыруға:
1)
өз атына өз бетінше шот ашуға;
2)
өз шоттары мен Банк жұмыскері
уәкілетті тұлға болып табылатын шоттар
бойынша қандай болмасын операциялар
жүргізуге;
3)
Банктің басқа жұмыскерлері мен
клиенттерінің
шоттары
бойынша
функционалдық
қызметке
байланысты
болмайтын қандай да бір іс-әрекеттерді
(үзінді көшірмелерді қалыптастыру және т.б.)
қарастыруға
және
жүргізуге
тыйым
салынады.

заполняется
от
имени
Клиента
его
представителем по доверенности.
При
отказе
заполнения
Заявления
(Приложения 28) Клиентом с наличием
критериев, подпадающих под требования
Межправительственного
соглашения
и
FATCA Банк обязан отказать Клиенту в
открытии банковского счета.
57. При открытии банковского счета клиентуфизическому лицу банком устанавливается
налоговое резидентство клиента-физического
лица на основании сведений, представленных
данным клиентом-физическим лицом.
58. Банк вправе отказать в открытии
счетов/вкладов клиентам, включенным в
список комитета государственных доходов,
имеющих
высокую
степень
риска
осуществления
предпринимательской
деятельности.
59. Открытие клиенту банковского счета
производится после проведения банком мер
по
надлежащей
проверке
клиента,
предусмотренных Законом ПОДФТ.
Банк,
в
зависимости
от
ситуации,
вызывающей подозрение, вправе требовать
от клиента (его представителя) представления
сведений и документов, необходимых для
идентификации клиента (его представителя),
выявления бенефициарного собственника, а
также предоставления сведений о налоговом
резидентстве, роде деятельности и источнике
финансирования совершаемых операций.
60. В случае осуществления клиентами Банка
частых безналичных переводов (более 3-х раз
в месяц) со счета индивидуального
предпринимателя на счет физического лица
(перевод собственных средств/на третье
лицо) необходимо запрашивать документы,
подтверждающие происхождение данных
денег.
61. Работникам Банка строго запрещено
проводить следующие действия:
1) самостоятельно открывать счета на свое
имя;
2) совершать какие – либо операции по своим
счетам и счетам, по которым работник Банка
является уполномоченным лицом;
3) просматривать и совершать какие – либо
действия (формирование выписок и т.д.) не
связанные с функциональной деятельностью,
по счетам других работников Банка и
клиентов..
В случае нарушения данного требования,
Банк вправе в соответствии с настоящей
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Осы талап бұзылған жағдайда, Банк осы
процедураға және «Банк ЦентрКредит» АҚ
жұмыскерлерінің тәртіптік жауапкершілігі
туралы процедураға сәйкес жұмыскерге
тәртіптік жазаның келесі түрлерін қолдануға
құқылы:
- ескерту;
- сөгіс;
- қатаң сөгіс;
- Банктің бастамасы бойынша еңбек шартын
бұзу».
62.
Клиенттік
базадағы
клиенттердің
деректеріне енгізілетін өзгерістер «Клиент
досьесіндегі деректерді өзгерту туралы
өтініш»
атты
29-қосымшаның
және
«Резидент статусын өзгерту туралы өтініш»
атты
33-қосымшаның
негізінде
іске
асырылады.
63. Бейрезидент жеке тұлғаның салымын
капиталдандырған кезде есептелген сыйақы
бойынша резиденттік алған елге байланысты
Заңнамада белгіленген мөлшерде салық
салынады.
64. Бейрезидент жеке тұлғаның салымын
капиталдандырған кезде төлем көзінен
ұсталған табыс салығын алып тастағанда,
сыйақы сомасына көбейген салымның
бастапқы
сомасынан
тұратын
салым
қалдығының сомасына сыйақы есептеледі.
65. Банк BCC-Invest бағдарламасы бойынша
пайлық инвестициялық қордың пайдасына
жасалатын
жарна
бойынша
операция
жүргізеді және BCC-Invest бағдарламасы
бойынша брокерлік шоттарды толтырады.
Бұл операцияларды жүргізу үшін операция
жүргізілетін күні Банктің қолданыстағы
тарифтеріне сәйкес комиссия ұсталады.
66. Егер Қазақстан Республикасының
қолданыстағы
заңнамасында
басқаша
көзделмесе, барлық операциялар Банктің
құрылымдық
бөлімшелерінің
жұмыс
режиміне сәйкес жүзеге асырылады.
4. Банктік салымдардың, шоттардың
түрлері мен талаптары
67. «Талап еткенге дейінгі» салымы
(депозиті)
1. Салым мерзімі: мерзімсіз
2. Салым валютасы: теңге, АҚШ доллары,
еуро
3. Сыйақыны есептеу және төлеу талаптары:

Процедурой и Процедурой о дисциплинарной
ответственности работников АО «Банк
ЦентрКредит», применить к работнику
следующие
виды
дисциплинарного
взыскания:
- замечание;
- выговор;
- строгий выговор;
- расторжение трудового договора по
инициативе Банка.
62. Изменение
данных клиента
в
клиентской базе
осуществляется на
основании Приложения 29 «Заявление на
изменение данных досье Клиента» и
Приложения 33 «Заявление на изменение
статуса резидентства».
63. При капитализации вклада физического
лица
нерезидента
начисленное
вознаграждение подлежит налогообложению
в
размерах
установленных
Законодательством в зависимости от страны
резидентства.
64. При капитализации вклада физического
лица
нерезидента
начисление
вознаграждения производится на сумму
остатка
вклада,
состоящую
из
первоначальной суммы вклада, увеличенной
на сумму вознаграждения за минусом
удержанного
подоходного
налога
у
источника выплаты.
65. Банк осуществляет операции по взносу в
пользу паевых инвестиционных фондов по
программе BCC-Invest
и
пополнение
брокерских счетов по программе BCC-Invest.
За
проведение
данных
операций
удерживается
комиссия
согласно
действующим тарифам Банка на дату
проведения операции.
66. Все операции осуществляются в
соответствии с режимом работы структурных
подразделений Банка, если иное не
предусмотрено
действующим
законодательством Республики Казахстан.
4. Виды и условия банковских вкладов,
счетов
67. Вклад (депозит) «До востребования»
1. Срок вклада: бессрочный.
2. Валюта вклада: тенге, доллары США,
евро.
3. Условия начисления и выплаты
вознаграждения:
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- талап еткенге дейінгі салымының сыйақы
мөлшері банктік салым шарты арқылы
белгіленеді, бірақ ол жылдық 0,1 пайыздан
аспауы тиіс;
- сыйақы ай сайын есептеледі.
- есептелген сыйақы күнтізбелік жылдың
соңында жинақ шотындағы сомаға қосылады.
4. Салымның талаптары:
- салым
ашудың
ең
кіші
сомасы
белгіленеді:
- теңгемен – 500 (бес жүз) теңге;
- АҚШ долларымен – 10 (он) АҚШ
доллары;
- Еуромен – 15 (он бес) Еуро.
- қосымша жарна салуға рұқсат етілген.
- салым ашудың ең кіші сомасы сақталған
кезде ішінара ақша алуға рұқсат етілген.
салым клиенттің бірінші талабы бойынша
қайтарылады.
5. Мерзімінен бұрын бұзу талаптары:
- ақша сомасы салынған күннен бастап бір
ай өткенге дейін банктік салым бұзылған
кезде сыйақы есептелмейді.
-

бір айдан артық уақыт өткеннен кейін
Банктік салым шарты бұзылған кезде,
сыйақы салымның Шарт бұзылған күні
қолданыста
болған
мөлшерлемесі
бойынша есептеледі.
68.«Чемпион» салымы (депозиті)
1. Салым мерзімі: 13,18, 24 және 37 ай.
2. Салым валютасы: теңге, АҚШ доллары,
еуро, Ресей рублі.
3. Сыйақыны есептеу және төлеу талаптары:

-

- сыйақы ай сайын есептеледі.
- есептелген

сыйақы ай сайын
шотындағы сомаға қосылады.

жинақ

4. Салымның талаптары :
-салымды
ашудың
ең
кіші
сомасы
белгіленеді:
теңгемен – 1 000 (Бір мың) теңге;
валютамен – 10 (Он) АҚШ доллары немесе
еуро.
ресей рублімен – 1 000 (Бір мың) ресей рублі.
- қосымша жарна салуға рұқсат етілген.
- төмендетуге болмайтын қалдық сомасы
сақталған кезде, ішінара ақша алуға рұқсат

размер вознаграждения по вкладу до
востребования устанавливается договором
банковского вклада, но не может
превышать 0,1 процента годовых.
- начисление вознаграждения производится
ежемесячно.
- начисленное вознаграждение в конце
календарного года причисляется к сумме
на сберегательном счете.
4. Условие вклада:
- устанавливается минимальная сумма
открытия вклада:
в тенге – 500 (пятьсот) тенге;
в долларах США – 10 (десять) долларов
США;
в Евро – 15 (пятнадцать) Евро.
- разрешены дополнительные взносы.
- разрешены частичные востребования при
условии
поддержания
минимальной
суммы открытия вклада.
- вклад
возвращается
по
первому
требованию клиента.
5. Условия досрочного расторжения:
- при расторжении банковского вклада до
истечения одного месяца со дня
зачисления денег вознаграждение не
начисляется.
- при расторжении Договора банковского
вклада по истечении более одного месяца
вознаграждение начисляется по ставке
вклада,
действующей
на
день
расторжения Договора.
68. Вклад (депозит) «Чемпион»
1. Срок вклада: 13,18, 24 и 37 месяцев.
2. Валюта вклада: тенге, доллары США,
евро, российские рубли.
3. Условия
начисления
и
выплаты
вознаграждения:
начисление
вознаграждения
производится ежемесячно.
-

начисленное
вознаграждение
ежемесячно причисляется к сумме на
сберегательном счете.
4. Условие вклада:
устанавливается минимальная сумма
открытия вклада:
в тенге – 1 000 (Одна тысяча) тенге;
в валюте – 10 (Десять) долларов США или
евро;
в российских рублях – 1 000 (Одна тысяча)
рублей.
разрешены дополнительные взносы.
разрешены частичные востребования при
условии
поддержания
неснижаемого
-
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етілген.
5. Мерзімінен бұрын бұзу талаптары:
- шотқа салымның бірінші сомасы салынған
күннен бастап бір ай өткенге дейін Банктік
салым шарты
бұзылған кезде сыйақы
есептелмейді.
- шотқа салымның бірінші сомасы салынған
күннен бастап бір айдан артық уақыт
өткеннен кейін Банктік салым шарты
бұзылған кезде Банк нақты күндер саны үшін
есептелген сыйақыны есепке ала отырып,
жинақ шотындағы соманы қайтарады.
- салымшы Банктік салым шартын мерзімінен
бұрын бұзу туралы Банкке 7 (жеті)
күнтізбелік күн бұрын жазбаша хабарлайды.
6. Қосымша талаптар:
- 13 айға дейінгі мерзімге орналастырылған
салымдардың мерзімі көп дегенде 3 рет
автоматты түрде ұзартылады;
- 14 айдан бастап 24 айға дейінгі мерзімге
орналастырылған салымдардың мерзімі көп
дегенде 2 рет автоматты түрде ұзартылады;
- 24 айдан астам мерзіме орналастырылған
салымдардың мерзімі көп дегенде 1 рет
автоматты түрде ұзартылады.
69. «Рақмет» салымы (депозиті)
1. Салым мерзімі: 3,6,12,24 және 36 ай.
2. Салым валютасы: теңге.
3. Сыйақы есептеу және төлеу талаптары:
- сыйақы мөлшерлемесі Шарт қолданыста
болатын барлық мерзімге бекітілген;
- сыйақы ай сайын есептеледі;
- есептелген сыйақы ай сайын
шотындағы сомаға қосылады.

жинақ

4. Салымның талаптары:
- Салымның ең аз сомасы белгіленеді –
10 000 (он мың) теңге;
- қосымша жарна салуға тыйым салынған;
- салым сомасын ішінара талап етуге тыйым
салынған;
- салым сомасын айырбастауға болмайды.
5. Мерзімінен бұрын бұзу талаптары:
- шотқа салымның бірінші сомасы салынған
күннен бастап бір ай өткенге дейін Банктік
салым шарты бұзылған кезде, сыйақы
есептелмейді.
- бір айдан артық уақыт өткеннен кейін

остатка.
5.Условия досрочного расторжения:
при расторжении Договора банковского
вклада до истечения одного месяца со дня
зачисления первой суммы вклада на счет
вознаграждение не начисляется.
при расторжении Договора банковского
вклада по истечении более одного месяца
со дня зачисления первой суммы вклада на
счет
Банк
возвращает
сумму
на
сберегательном
счете
с
учетом
причисленного за фактическое количество
дней вознаграждения.
о досрочном расторжении Договора
банковского вклада Вкладчик письменно
уведомляет Банк за 7 (семь) календарных
дней.
6.Дополнительные условия:
по вкладам со сроком размещения до 13
месяцев автоматическая пролонгация не
более 3 – х раз;
по вкладам со сроком размещения от 14
месяцев до 24 месяцев автоматическая
пролонгация не более 2 – х раз
по вкладам, со сроком размещения
свыше
24
месяцев
автоматическая
пролонгация не более 1 – го раза.
69. Вклад (депозит) «Рахмет»
1. Срок вклада: 3,6,12,24 и 36 месяцев.
2. Валюта вклада: тенге.
3.
Условия
начисления
и
выплаты
вознаграждения:
- ставка вознаграждения фиксированная на
весь срок действия Договора.
- начисление вознаграждения производится
ежемесячно.
- начисленное вознаграждение ежемесячно
причисляется к сумме на сберегательном
счете.
4. Условия вклада:
- Устанавливается минимальная сумма
вклада – 10 000 (десять тысяч) тенге;
- Запрещены дополнительные взносы;
- Запрещены частичные востребования
суммы вклада;
- Конвертация
суммы
вклада
не
осуществляется.
5. Условия досрочного расторжения:
- при расторжении Договора банковского
вклада до истечения одного месяца со дня
зачисления первой суммы вклада на счет
вознаграждение не начисляется.
- при расторжении Договора банковского
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Банктік салым (депозит) шарты бұзылған
кезде, сыйақы Шарт бұзылған күні
қолданыста болатын «Талап еткенге дейінгі»
салымның
мөлшерлемесі
бойынша
есептеледі.
- салымшы Банктік салым шартын мерзімінен
бұрын бұзу туралы Банкке Шартты бұзу
болжанған күннен 30 (отыз) күнтізбелік күн
бұрын Салымды мерзімінен бұрын бұзу
туралы өтініш (36-қосымша) беру арқылы
жазбаша хабарлауға міндетті. 30 (отыз)
күнтізбелік күн өткеннен кейін салым сомасы
автоматты түрде Салымшының ағымдағы
шотына аударылады.
6. Қосымша талаптар:
- 13 айға дейінгі мерзімге орналастырылған
салымдардың мерзімі көп дегенде 3 рет
автоматты түрде ұзартылады;
- 14 айдан бастап 24 айға дейінгі мерзімге
орналастырылған салымдардың мерзімі көп
дегенде 2 рет автоматты түрде ұзартылады;
- 24 айдан астам мерзімге орналастырылған
салымдардың мерзімі көп дегенде 1 рет
автоматты түрде ұзартылады.

вклада (депозита) по истечении более одного
месяца вознаграждение начисляется по
ставке
вклада
«До
востребования»,
действующей на день расторжения Договора.
- о досрочном расторжении Договора
банковского
вклада
Вкладчик
обязан
письменно уведомить Банк, путем подачи
Заявления на досрочное расторжение вклада
(Приложение
36)
за
30
(тридцать)
календарных дней до предполагаемой даты
расторжения. По истечении 30 (тридцати)
календарных
дней
сумма
вклада
автоматически переводится на текущий счет
Вкладчика.
6. Дополнительные условия:
- по вкладам со сроком размещения до 13
месяцев автоматическая пролонгация не
более 3 – х раз;
- по вкладам со сроком размещения от 14
месяцев до 24 месяцев автоматическая
пролонгация не более 2 – х раз
- по вкладам, со сроком размещения свыше
24 месяцев автоматическая пролонгация не
более 1 – го раза.

«Рақмет»
салымын
жабу
бойынша
операциялар тек ағымдағы шот арқылы
жүргізіледі.
70. «Рақмет +» салымы (депозиті)
1. Салым мерзімі: 6,12,24 және 36 ай.
2. Салым валютасы: теңге.
3. Сыйақы есептеу және төлеу талаптары:

Операции по закрытию вклада «Рахмет»
осуществляются только через текущий счет.

- сыйақы мөлшерлемесі Шарт қолданыста
болатын барлық мерзімге бекітілген;
- сыйақы ай сайын есептеледі;
- есептелген сыйақы ай сайын
шотындағы сомаға қосылады.

жинақ

4. Салымның талаптары:
- Салымның ең аз сомасы белгіленеді – 1 000
(бір мың) теңге;
- қосымша жарна салуға рұқсат етілген
(мерзімінен бұрын бұзу туралы өтінініш
болмаған жағдайда);
- Негізгі салымды ішінара талап етуге тыйым
салынған;
- салым сомасын айырбастауға болмайды.
5. Мерзімінен бұрын бұзу талаптары:
- Банктік салым шарты шотқа салымның
бірінші сомасы салынған күннен бастап бір
ай өткенге дейін бұзылған кезде, сыйақы

70. Вклад (депозит) «Рахмет+»
1. Срок вклада: 6,12,24 и 36 месяцев.
2. Валюта вклада: тенге.
3. Условия
начисления
и
выплаты
вознаграждения:
- ставка вознаграждения фиксированная на
весь срок действия Договора.
- начисление вознаграждения производится
ежемесячно.
- начисленное вознаграждение ежемесячно
причисляется к сумме на сберегательном
счете.
4. Условия вклада:
- Устанавливается минимальная сумма вклада
– 1 000 (Одна тысяча) тенге.
- Разрешены дополнительные взносы (в
случае отсутствия Заявления на досрочное
расторжение)
- Запрещены частичные востребования
основного вклада.
- Конвертация
суммы
вклада
не
осуществляется.
5. Условия досрочного расторжения:
- при расторжении Договора банковского
вклада до истечения одного месяца со дня
зачисления первой суммы вклада на счет
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есептелмейді.
- Банктік салым (депозит) шарты бір айдан
артық уақыт өткеннен кейін бұзылған кезде,
сыйақы Шарт бұзылған күні қолданыста
болатын «Талап еткенге дейінгі» салымның
мөлшерлемесі бойынша есептеледі.
- салымшы Банктік салым шартын мерзімінен
бұрын бұзу туралы Банкке Шартты бұзу
болжанған күннен 30 (отыз) күнтізбелік күн
бұрын Салымды мерзімінен бұрын бұзу
туралы өтініш (36-қосымша) беру арқылы
жазбаша хабарлауға міндетті. 30 (отыз)
күнтізбелік күн өткеннен кейін салым сомасы
автоматты түрде Салымшының ағымдағы
шотына аударылады.
Салымды мерзімінен бұрын бұзу туралы
өтініш берілген сәттен бастап 30 (отыз)
күнтізбелік күн ішінде салымды толықтыру
көзделмеген, бұл кезде сыйақы есептеу
тоқтатылмайды.
6. Қосымша талаптар:
- 13 айға дейінгі мерзімге орналастырылған
салымдардың мерзімі көп дегенде 3 рет
автоматты түрде ұзартылады;
- 14 айдан бастап 24 айға дейінгі мерзімге
орналастырылған салымдардың мерзімі көп
дегенде 2 рет автоматты түрде ұзартылады;
- 24 айдан астам мерзімге орналастырылған
салымдардың мерзімі көп дегенде 1 рет
автоматты түрде ұзартылады.
«Рақмет +» салымын жабу бойынша
операциялар тек ағымдағы шот арқылы
жүргізіледі.
71. «Менің үйім (ASI)» салымы (депозиті)
1. Салым мерзімі: 1 айдан 10 жылға дейін
(«Объектілерді оңалту дирекциясы» ЖШСмен және «ASI инвестициялық құрылыс
компаниясы» ЖШС-мен жасалған «Уют»
КПТК, «Дипломат-1» КПТК, «Мисон»
КПТК, «Виктория» КПТК, «Авангард» ТК,
«Восток» ТК, «Жағалау» ТК, «Жағалау-3»
ТК, «Адель» ТК құрылыс объектілеріне
арналған салымның аяқталу мерзімі қоса
есептегенде 2018 жылғы 31 шілде,
«Корпорация Астана-Стройинвест» ЖШСмен жасалған «Әйгерім» КПТК (Алматы)
үшін салымның аяқталу мерзімі 2013 жылғы
14 қарашаға дейін.
1 Салым валютасы: теңге.
2. Сыйақыны есептеу және төлеу талаптары:

вознаграждение не начисляется.
- при расторжении Договора банковского
вклада (депозита) по истечении более одного
месяца вознаграждение начисляется по
ставке
вклада
«До
востребования»,
действующей на день расторжения Договора.
- о досрочном расторжении Договора
банковского
вклада
Вкладчик
обязан
письменно уведомить Банк, путем подачи
Заявления на досрочное расторжение вклада
(Приложения 36)
за 30 (тридцать)
календарных дней до предполагаемой даты
расторжения. По истечении 30 (тридцати)
календарных
дней
сумма
вклада
автоматически переводится на текущий счет
Вкладчика.
В течение 30 (тридцати) календарных дней с
момента подачи заявления о досрочном
расторжении вклада пополнение вклада не
предусмотрено,
при
этом
начисление
вознаграждения не прекращается.
6. Дополнительные условия:
- по вкладам со сроком размещения до 13
месяцев автоматическая пролонгация не
более 3 – х раз;
- по вкладам со сроком размещения от 14
месяцев до 24 месяцев автоматическая
пролонгация не более 2 – х раз
- по вкладам, со сроком размещения свыше
24 месяцев автоматическая пролонгация не
более 1 – го раза.
Операции по закрытию вклада «Рахмет+»
осуществляются только через текущий счет.
71. Вклад (депозит) «Мой дом (ASI)»
1. Срок вклада: от 1 месяца до 10 лет (для
объектов застройки МЖК «Уют», МЖК
«Дипломат-1», МЖК «Мисон», МЖК
«Виктория», ЖК «Авангард», ЖК «Восток»,
ЖК «Жагалау», ЖК «Жагалау-3», ЖК
«Адель» с ТОО «Дирекция по реабилитации
объектов»
и
ТОО
«Инвестиционная
строительная компания ASI» срок окончания
вклада 31 июля 2018 года включительно, для
МЖК «Айгерим» (Алматы) с ТОО
«Корпорация Астана-Стройинвест» (срок
окончания вклада до 14 ноября 2013 года).
1. Валюта вклада: тенге.
2
Условия
начисления

и

выплаты
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- барлық
мерзімге
бекітілген
сыйақы
мөлшерлемесі белгіленеді.
- сыйақы ай сайын есептеледі.
- есептелген сыйақы сомасы салым мерзімі
аяқталғаннан кейін жинақ шотындағы сомаға
қосылады.
3.Салымның талаптары :
- қосымша жарна салуға рұқсат етілген.
- алдын ала жасалған сатып алу-сату шартында
көрсетілген үшінші тұлғаның жазбаша
келісімінсіз ішінара ақша алынбайды.
- шотты

жабу, сыйақысы есептелген салымды
қолдану, басқару алдын ала жасалған
шарттың, сондай-ақ шарттың аясында
жасалған басқа құжаттардың талаптарын
есепке ала отырып, жүзеге асырылады.

4. Мерзімінен бұрын бұзу талаптары:
- Шартты мерзімінен бұрын бұзған кезде
салымшы шарт бұзылады деп болжанған
күннен 7 (жеті) күнтізбелік күн бұрын Банкке
хабарлайды және тиісті құжаттарды (алдын
ала сатып алу-сату шартын бұзу туралы
келісім).
Тапсыру шартына қол қойғанға дейін осы
Шартты бұзу, салым бойынша сыйақы
«Талап
еткенге
дейінгі» салымның
мөлшерлемесі бойынша есептеледі.
5. Қосымша талаптар:
- салымшының келісімімен салым туралы
ақпарат жылжымайтын мүлікті сатушыға
алдын ала жасалған шарттың талаптарында
көрсетілген құжаттарды берген кезде
ұсынылады.
- егер жеке тұлғаның «Менің үйім (ASI)»
салымы (депозиті) Шарт қолданыста
болған мерзім аяқталғаннан кейін талап
етілмесе, салым сомасы сол жинақ
шотында қалады және бұдан кейін мерзімі
ұзартылмайды.
72.
«Депозит-кепілдік
(кредитті
қамсыздандыру)» салымы (депозиті)
1.
Салым
мерзімі:
міндеттемелердің
мерзіміне байланысты мерзім.
2. Салым валютасы: теңге, АҚШ доллары,
еуро, Ресей рублі.
3. Сыйақыны есептеу және төлеу талаптары:
-

-

мерзім соңында сыйақыны төлеу арқылы,
қарызды қамсыздандыру ретінде кепілге
қабылданған салым (депозит) бойынша

вознаграждения:
- устанавливается фиксированная ставка
вознаграждения на весь срок.
- начисление производится ежемесячно.
- сумма начисленного вознаграждения
ежеквартально причисляется к сумме на
сберегательном счете.
3
Условие вклада:
- разрешены дополнительные взносы.
- частичное востребование без письменного
согласия третьего лица указанного в
предварительном договоре купли-продажи не
производится.
закрытие
счета,
использование,
распоряжение вкладом с начисленным
вознаграждением осуществляется с учетом
условий предварительного договора, а также
иных документов, заключенных в рамках
последнего.
4
Условия досрочного расторжения:
- при досрочном расторжении Договора
вкладчик уведомляет Банк за 7 (семь)
календарных дней до предполагаемой даты
расторжения
с
предоставлением
соответствующих документов (соглашение о
расторжении
предварительного
договора
купли-продажи).
- расторжение настоящего Договора до
подписания Договора передачи, начисление
вознаграждения по вкладам производится по
ставке вклада «До востребования».
5.Дополнительные условия:
- с согласия вкладчика информация о вкладе
будет
предоставляться
продавцу
недвижимости
при
предоставлении
документов,
оговоренных
в
условиях
предварительного договора.
- если вклад (депозит) «Мой дом (ASI)»
физического лица не востребован по
истечении срока действия Договора, сумма
вклада остается на том же сберегательном
счете и в дальнейшем пролонгации не
подлежит.
72. Вклад (депозит) «Депозит-Гарантия
(обеспечение кредита)»
1.Срок вклада: срок, зависящий от срока
обязательств.
2.Валюта вклада: тенге, доллары США, евро,
российский рубль.
3.Условия
начисления
и
выплаты
вознаграждения:
- по вкладу (депозиту), принятому под залог в
качестве обеспечения займа с выплатой
вознаграждения
в
конце
срока,
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барлық мерзімге бекітілген мөлшерлеме
белгіленеді және Банк оны біржақты
тәртіппен өзгерте алмайды.
4. Салымның талаптары:
- қосымша жарна салуға тыйым салынған.
- ішінара талап етуге тыйым салынған.
5.Мерзімнен бұрын бұзу талаптары:
- «Депозит-кепілдік» салымы
(депозиті)
бойынша Салымшы тарапынан Банктік
салым шартын біржақты тәртіппен бұзу
көзделмеген. Банктік салым шарты тек
салым
(депозит)
арқылы
қамсыздандырылған
орындалмаған
міндеттемелер болмаған кезде және жинақ
шотындағы ақшаны кепілге беру шартын
ресімдеген Банк бөлімшесінің арнайы
өкімінің негізінде, сондай-ақ Банктің
Кепілдік міндеттемесі қайтарылған кезде
бұзылады.
-

салым
арқылы
қамсыздандырылған
орындалмаған міндеттемелер болмаған
кезде Банктік салым шартын мерзімнен
бұрын бұзу туралы Салымшы Банкке шарт
бұзылады деп болжанған күннен бес
күнтізбелік
күн
бұрын
жазбаша
хабарлайды.
6.Қосымша талаптар:
- Шарт бойынша кепілдік қамсыздандыруды
жоғалту тәуекелдігі пайда болған кезде
салым кепілге қойылады.
- салым кепілге қойылған күннен бастап
сыйақы есептеу тоқтатылады.
73. «Депозит-кепілдік (сыйақы ай сайын
шоғырландырылады) салымы (депозиті)»
1.
Салым
мерзімі:
міндеттемелердің
мерзіміне байланысты мерзім.
2. Салым валютасы: теңге, АҚШ доллары,
еуро, Ресей рублі.
3. Сыйақыны есептеу және төлеу талаптары:
-Ай сайын сыйақы төлей отырып, қарызды
қамсыздандыру ретінде кепілге қабылданған
салым (депозит) бойынша барлық мерзімге
бекітілген мөлшерлеме белгіленеді және банк
оны біржақты тәртіппен өзгерте алмайды..
Шоғырландырылған сыйақыны талап етуге
жол берілмейді. Сыйақы ай сайын жинақ
шотындағы сомаға қосылады.

4. Салымның талаптары :
- қосымша жарна салуға рұқсат етіледі.

устанавливается фиксированная ставка на весь
срок и не может быть изменена Банком в
одностороннем порядке.
4.Условие вклада:
- запрещены дополнительные взносы.
- запрещены частичные востребования.
5.Условия досрочного расторжения:
по
вкладу
(депозиту)
«ДепозитГарантия»
не
предусмотрено
одностороннего расторжения Договора
банковского вклада со стороны Вкладчика.
Договор банковского вклада расторгается
только
при
условии
отсутствия
неисполненных
обязательств,
обеспеченных вкладом (депозитом), и на
основании специального распоряжения
подразделения
Банка,
оформившего
Договор залога денег на сберегательном
счете, а также при условии возврата
Гарантийного обязательства Банка.
- о досрочном расторжении Договора
банковского вклада при условии отсутствия
неисполненных обязательств, обеспеченных
вкладом, Вкладчик письменно уведомляет
Банк за пять календарных дней до
предполагаемой даты расторжения.
6. Дополнительные условия:
- при возникновении риска утраты залогового
обеспечения по Договору вклад переводится
в заклад.
- начисление вознаграждения с даты
перевода вклада в заклад прекращается.
73. Вклад (депозит) «Депозит-Гарантия (с
ежемесячной капитализацией
вознаграждения)»
1.
Срок вклада: срок, зависящий от срока
обязательств.
2.
Валюта вклада: тенге, доллары США,
евро, российский рубль.
3.
Условия
начисления
и
выплаты
вознаграждения:
- По вкладу (депозиту), принятому под залог
в качестве обеспечения займа с ежемесячной
выплатой вознаграждения, устанавливается
фиксированная ставка на весь срок, и не
может
быть
изменена
банком
в
одностороннем порядке. Не допускаются
востребования
капитализированного
вознаграждения.
Вознаграждение
ежемесячно причисляется к сумме на
сберегательном счете.
4. Условие вклада:
- разрешены дополнительные взносы.
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ішінара талап етуге тыйым салынған.
5. Мерзімінен бұрын бұзу талаптары:
d. «Депозит-кепілдік» салымы (депозиті)
бойынша Салымшы тарапынан Банктік
салым шартын біржақты тәртіппен бұзу
көзделмеген. Банктік салым шарты тек салым
(депозит)
арқылы
қамсыздандырылған
орындалмаған міндеттемелер болмаған кезде
және жинақ шотындағы ақшаны кепілге беру
шартын ресімдеген Банк бөлімшесінің
арнайы өкімінің негізінде, сондай-ақ Банктің
Кепілдік міндеттемесі қайтарылған кезде
бұзылады.

-

жинақ шотына салымының бірінші сомасы
салынған күннен бастап бір ай өткенге
дейін Банктік салым шарты бұзылған кезде
сыйақы төленбейді. Салым сомасына
қосылған
сыйақы
сомасы
жинақ
шотындағы сомадан ұсталады.
- шотқа салымның бірінші сомасы салынған
күннен бастап бір айдан артық уақыт
өткеннен кейін Банктік салым (депозит)
шарты бұзылған кезде сыйақы Шарт
бұзылған күні қолданыста болатын «Талап
еткенге дейінгі» салымның мөлшерлемесі
бойынша есептеледі.
6. Қосымша талаптар:
- шарт бойынша кепілдік қамсыздандыруды
жоғалту тәуекелдігі пайда болған кезде
салым кепілге қойылады.
- салым кепілге қойылған күннен бастап
сыйақы есептеу тоқтатылады.
74. «Жаңадан құрылатын заңды тұлғаларға
арналған шартты салым» салымы
1. Салым мерзімі: мерзімсіз.
2. Салым валютасы: теңге.
3. Сыйақыны есептеу және төлеу талаптары:

- запрещены частичные востребования.
5. Условия досрочного расторжения:
по
вкладу
(депозиту)
«ДепозитГарантия»
не
предусмотрено
одностороннего расторжения Договора
банковского вклада со стороны Вкладчика.
Договор банковского вклада расторгается
только
при
условии
отсутствия
неисполненных
обязательств,
обеспеченных вкладом (депозитом), и на
основании специального распоряжения
подразделения
Банка,
оформившего
Договор залога денег на сберегательном
счете, а также при условии возврата
Гарантийного обязательства Банка.
- при расторжении Договора банковского
вклада до истечения одного месяца со дня
зачисления первой суммы вклада на
сберегательный счет вознаграждение не
выплачивается.
Сумма
вознаграждения,
причисленного к сумме вклада, удерживается
из суммы на сберегательном счете.
- при расторжении Договора банковского
вклада по истечении более одного месяца со
дня зачисления первой суммы вклада на счет
вознаграждение начисляется по ставке вклада
«До востребования», действующей на день
расторжения Договора.
6. Дополнительные условия:
- при возникновении риска утраты залогового
обеспечения по Договору вклад переводится
в заклад.
- начисление вознаграждения с даты
перевода вклада в заклад прекращается.

4. Салымның талаптары :
- қосымша жарна салуға рұқсат етіледі.
- негізгі салымды ішінара талап етуге жол
берілмейді.

74. Вклад «Условный вклад для вновь
создаваемых юридических лиц»
1. Срок вклада: бессрочный.
2. Валюта вклада: тенге.
3.
Условия
начисления
и
выплаты
вознаграждения:
 начисление вознаграждения
не
производится.
4.Условие вклада:
- разрешены дополнительные взносы.
- частичные востребования основного
вклада не допускаются.

75. Жеке тұлғаға арналған ағымдағы шот
1. Шоттың мерзімі: мерзімсіз
2. Шот валютасы: теңге, Ресей рублі, белорус
рублі, қырғыз сомы, АҚШ доллары, Еуро,
ағылшын фунт стерлингі, швейцар франкі,
Австралия доллары, Канада доллары, қытай

75. Текущий счет для физического лица
1.
Срок счета: бессрочный.
2.
Валюта счета: тенге, российский рубль,
белорусский рубль, киргизский сом, доллар
США, Евро, английский фунт стерлингов,
швейцарский франк, австралийский доллар,

 сыйақы есептелмейді.
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юані және жапон йенасы.
3. Сыйақыны есептеу және төлеу талаптары:
сыйақы есептелмейді.
4. Шоттың талаптары:
- қосымша жарна салуға рұқсат етілген.
- ішінара ақша алуға рұқсат етілген.
- шот бойынша ақша клиенттің бірінші талап
етуі бойынша қайтарылады.
- Банктік шот шарты бойынша ағымдағы шот
ашқан кезде банк клиенттің пайдасына
түсетін ақшаны қабылдауға, клиентке немесе
үшінші тұлғаларға ақшаның сәйкес сомасын
аудару (беру) туралы клиенттің өкімін
орындауға және Банктік шот шартында
көзделген басқа қызметтерді көрсетуге
міндеттенеді.
- төмендегі валюта түрлері: белорус рублі,
қырғыз сомы, ағылшын фунт стерлингі*,
швейцар франкі, Австралия доллары,
Канада доллары, қытай юані және жапон
йенасы бойынша ағымдағы шоттар арқылы
операциялар тек қолма-қол ақшасыз
тәсілмен
жүзеге
асырылады.
Банк
Клиентпен келісе отырып, ақша беретін
күні (уақытта) Дилинг операциялары үшін
жауапты бөлімшемен келісілген бағам
бойынша және Банктің қолданыстағы
нормативтік
құжаттарына
сәйкес
айырбасталған,
қолданыстағы
ұлттық
немесе басқа шетел валютасымен Шоттағы
қолма-қол ақшаны беруге құқылы.

канадский доллар, китайский юань и
японская йена.
3.
Условия
начисления
и
выплаты
вознаграждения: начисление вознаграждения
не производится.
4.Условия счета:
- разрешены дополнительные взносы.
- разрешены частичные востребования.
- деньги по счету возвращаются по первому
требованию клиента.
- при открытии текущего счета по Договору
банковского счета банк обязуется принимать
деньги, поступающие в пользу клиента,
выполнять распоряжения клиента о переводе
(выдаче) клиенту или третьим лицам
соответствующих сумм денег и оказывать
другие услуги, предусмотренные Договором
банковского счета.
по текущим счетам в следующих видах
валют: белорусский рубль, киргизский сом,
английский
фунт
стерлингов*,
швейцарский
франк,
австралийский
доллар, канадский доллар, китайский юань
и
японская
йена,
операции
осуществляются
только
безналичным
способом. Банк вправе по согласованию с
Клиентом выдать наличные деньги со
Счета в национальной или в другой
иностранной валюте, имеющейся в
наличности, сконвертированной по курсу,
согласованному
с
Подразделением,
ответственным за дилинговые операции на
дату (время) выдачи денег, и в
соответствии
с
действующими
нормативными документами Банка.

*қолма-қол нысанда жұмыс істеу үшін осы валютаның
түпнұсқалығын анықтауға арналған құрылғысы бар
филиалдардан басқа.

*кроме филиалов, имеющих устройство для
определения подлинности данной валюты для
работы в наличной форме.

ағымдағы шот бойынша операциялар
«Қазақстан Республикасының аумағында
қолма-қол ақшасыз төлемдерді және (немес)
ақша
аударымдарын
жүзеге
асыру
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
№ 208 қаулысына, «Валюталық реттеу және
валюталық бақылау туралы» заңға және
«Ақша төлемі мен аударымы туралы» заңға,
сондай-ақ Қазақстан Республикасының басқа
нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес
жүргізіледі.
76.
Жеке тұлғаларға арналған cыйақы
есептелетін эскроу-шот
1.
Салым
мерзімі:
міндеттемелердің
мерзіміне байланысты мерзім.
2. Салым валютасы: теңге, АҚШ доллары,

- по текущему счету производятся операции в
соответствии с Постановлением Правления
Национального
Банка
№208
«Об
утверждении
Правил
осуществления
безналичных платежей и (или) переводов
денег на территории Республики Казахстан",
Законом «О валютном регулировании и
валютном контроле» и «Законом о платежах
и переводах денег», а также иными
нормативно-правовыми актами Республики
Казахстан.
76.
Эскроу-счета
с
начислением
вознаграждения для физического лица
1. Срок вклада: срок, зависящий от срока
обязательств.
2. Валюта вклада: тенге, доллары США, евро.

31

еуро.
3. Сыйақыны есептеу және төлеу талаптары:
- сыйақы ай сайын есептеледі
- сыйақы мерзім соңында
шоғырландырылады
4. Салымның талаптары:
- Эскроу-шот Салымшы мене Клиент
арасындағы міндеттемелердің орындалуын
қамтамасыз ету мақсатында ашылады.
Сыйақы есептелетін эскроу-шот шарты
Салымшы, Клиент және Банк арасында
жасалады. Банк Эскроу-шоттағы ақшаның
сақталатынына,
құпия
болатынына,
уақытылы және негізді төленетініне кепілдік
береді.
- Салымшы Клиентпен есеп айырысуға
арналған ақшаны Сыйақы есептелетін эскроушот шартында көзделген талаптармен
Эскроу-шотқа салады. Сыйақы есептелетін
эскроу-шот шартының үлгі нысанында
көрсетілген талаптарды Клиент тарапынан
орындалғаны расталған жағдайда, Банк
Эскроу-шоттағы соманы Шартта көрсетілген
Клиенттің деректемелеріне аударады. Клиент
Сыйақы есептелетін эскроу-шот шартының
талаптарын орындамаған жағдайда, Банк
келісілген
мерзім
басталған
кезде
Салымшыға салым сомасын қайтарады
немесе Сыйақы есептелетін эскроу-шот
шартында көзделген басқа іс-әрекеттерді
жасайды.
- ақшаны сәйкесінше Салымшының немесе
Клиенттің шотына аудару арқылы салымды
Салымшыға қайтаруға немесе Клиентке
аударуға болады.
- қосымша жарна салуға рұқсат етілген.
- Эскроу-шот шартының талаптарына
байланысты ішінара ақша талап ету
көзделген.
5. Ерекше талаптар:
- Эскроу-шот бойынша құқықтар мен
міндеттер үшінші тұлғаларға берілмейді.
Егер Сыйақы есептелетін
эскроу-шот
шартының бөлімдерінің бірі Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген
тәртіппен жарамсыз деп танылса, онда бұл
дерек Шартты тұтастай және/немесе оның
қалған бөлімдерін автоматты түрде жарамсыз
деп тануға әкеп соқпайды.
Қосымша талаптар:
- Осы шот бойынша Сыйақы есептелетін

3.Условия
начисления
и
выплаты
вознаграждения:
- начисление вознаграждения ежемесячно
- капитализация вознаграждения в конце
срока
4.Условие вклада:
- Эскроу-счет открывается с целью
обеспечения исполнения обязательств между
Вкладчиком и Клиентом. Договор Эскроусчета
с
начислением
вознаграждения
заключается между Вкладчиком, Клиентом и
Банком. Банк гарантирует сохранность,
тайну, своевременную и обоснованную
выплату денег с Эскроу-счета.
Вкладчик
размещает
деньги,
предназначенные для расчетов с Клиентом на
Эскроу-счет на условиях, предусмотренных
Договором Эскро-счета с начислением
вознаграждения. В случае подтверждения
выполнения Клиентом условий, прописанных
в типовой форме Договора Эскроу- счета с
начислением
вознаграждения,
Банк
переводит сумму с Эскроу-счета на
реквизиты Клиента, указанные в Договоре. В
случае невыполнения условий Договора
Эскроу-счета с начислением вознаграждения
Клиентом,
Банк
при
наступлении
оговоренного срока возвращает сумму вклада
Вкладчику или совершает иные действия,
предусмотренные Договором Эскроу-счета с
начислением вознаграждения.
- возврат вклада Вкладчику либо перевод
Клиенту может быть осуществлен путем
перевода денег на счет соответственно
Вкладчика либо Клиента.
- разрешены дополнительные взносы.
- частичные востребования предусмотрены в
зависимости от условий Договора Эскроусчета.
5.Особые условия:
Права и обязанности по Эскроу-счету не
могут быть переданы третьим лицам. В
случае, если одна из частей Договора Эскроусчета с начислением вознаграждения будет
признана в установленном законодательством
Республики
Казахстан
порядке
недействительной, то данный факт не влечет
автоматического
признания
недействительными всего Договора в целом
и/или иных его частей.
6. Дополнительные условия:
- По данному счету предусмотрена комиссия
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эскроу-шот шартында белгіленген тәртіппен
қолданыстағы тарифтерге сәйкес шот ашу
үшін алынатын комиссия көзделген.
- Эскроу-шот шартының қолданысы Тараптар
Сыйақы есептелетін эскроу-шот шартына қол
қойған сәттен басталады және Эскроу-шоттан
барлық
ақшаны
Клиенттің
немесе
Салымшының
пайдасына
қайтарғаннан/
аударғаннан кейін аяқталады.
- Клиент міндеттемелерді орындаған мерзім
аяқталған күннен бастап бір күнтізбелік ай
ішінде Салымшы Эскроу-шотқа салған
ақшаны талап етпеген жағдайда, Банк
Сыйақы есептелетін эскроу-шоттағы ақшаны
Салымшының шотына аударады.
77. Жеке тұлғаларға арналған «Эскроу-шот»
салымы
1. Салым мерзімі: міндеттемелердің мерзіміне
байланысты мерзім.
2. Салым валютасы: теңге, АҚШ доллары,
еуро.
3. Сыйақыны есептеу және төлеу талаптары:
- сыйақы есептелмейді.
4. Салымның талаптары:
- Эскроу-шот Салымшы мен Клиент
арасындағы міндеттемелердің орындалуын
қамтамасыз ету мақсатында ашылады.
Эскроу-шот шарты Салымшы, Клиент және
Банк арасында жасалады. Банк Эскроушоттағы ақшаның сақталатынына, құпия
болатынына,
уақытылы
және
негізді
төленетініне кепілдік береді.
- Салымшы Клиентпен есеп айырысуға
арналған ақшаны Эскроу-шот шартында
көзделген талаптармен Эскроу-шотқа салады.
Эскроу-шот шартының үлгі нысанында
көрсетілген
талаптарды
Клиенттің
орындағаны расталған жағдайда, Банк
Эскроу-шоттағы соманы Клиенттің Шартта
көрсетілген
деректемелеріне
аударады.
Клиент Эскроу-шот шартының талаптарын
орындамаған жағдайда, Банк келісілген
мерзім басталған кезде Салымшыға салым
сомасын қайтарады немесе Эскроу-шот
шартында көзделген басқа іс-әрекеттерді
жасайды.
- ақшаны Салымшының немесе Клиенттің
сәйкес шотына аудару арқылы салымды
Салымшыға қайтаруға немесе Клиентке
аударуға болады.

за открытие счета, которая взимается в
соответствии с действующими тарифами, в
порядке установленном Договором Эскроусчета с начислением вознаграждения.
Действие
Договора
Эскроу-счета
начинается с момента подписания Договора
Эскроу-счета с начислением вознаграждения
Сторонами
и
прекращается
после
возврата/перевода всех денег с Эскроу-счета
в пользу Клиента или Вкладчика.
- В случае невостребования внесенных
Вкладчиком денег на Эскроу-счет в течение
одного календарного месяца со дня истечения
срока исполнения обязательства Клиентом,
деньги с Эскроу-счета с начислением
вознаграждения переводятся Банком на счет
Вкладчика.
77. Эскроу – счет для физического лица
1. Срок вклада: срок, зависящий от срока
обязательств.
2. Валюта вклада: тенге, доллары США, евро.
3.
Условия
начисления
и
выплаты
вознаграждения:
начисление
вознаграждения
не
производится.
4. Условие вклада:
- Эскроу – счет открывается с целью
обеспечения исполнения обязательств между
Вкладчиком и Клиентом. Договор Эскроу –
счета заключается между Вкладчиком,
Клиентом и Банком. Банк гарантирует
сохранность, тайну, своевременную и
обоснованную выплату денег с Эскроу –
счета.
Вкладчик
размещает
деньги,
предназначенные для расчетов с Клиентом на
Эскроу – счет на условиях, предусмотренных
Договором Эскроу – счета. В случае
подтверждения
выполнения
Клиентом
условий, прописанных в типовой форме
Договора Эскроу – счета, Банк переводит
сумму с Эскроу – счета на реквизиты
Клиента, указанные в Договоре. В случае
невыполнения условий Договора Эскроу –
счета Клиентом, Банк при наступлении
оговоренного срока возвращает сумму вклада
Вкладчику или совершает иные действия,
предусмотренные Договором Эскроу – счета.
- Возврат вклада Вкладчику либо перевод
Клиенту может быть осуществлен путем
перевода денег на счет соответственно
Вкладчика либо Клиента.
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- қосымша жарна салуға рұқсат етілген.
- Эскроу-шот шартының талаптарына
байланысты ішінара ақша талап ету
көзделген.
5. Ерекше талаптар:
- Эскроу-шот бойынша құқықтар мен
міндеттер үшінші тұлғаларға берілмейді.
Егер Эскроу-шот шартының бөлімдерінің бірі
Қазақстан Республикасының заңнамасында
белгіленген тәртіппен жарамсыз деп танылса,
онда бұл дерек Шартты тұтастай және/немесе
оның қалған бөлімдерін автоматты түрде
жарамсыз деп тануға әкеп соқпайды.
6. Қосымша талаптар:
- Осы шот бойынша Эскроу-шот шартында
белгіленген
тәртіппен
қолданыстағы
тарифтерге сәйкес алынатын шот ашу үшін
комиссия көзделген.
- Эскроу-шот шартының қолданысы Тараптар
Эскроу-шот шартына қол қойған сәттен
басталады және Эскроу-шоттан барлық
ақшаны Клиенттің немесе Салымшының
пайдасына қайтарғаннан/ аударғаннан кейін
аяқталады.
- Клиент міндеттемелерін орындайтын
мерзім аяқталған күннен бастап 1 (бір)
күнтізбелік ай ішінде Салымшы Эскроушотқа салған ақша талап етілмеген жағдайда,
Банк Эскроу-шоттағы ақшаны Салымшының
шотына аударады.
78. Арнайы ағымдағы шот
1. Шоттың мерзімі: мерзімсіз.
2. Шоттың валютасы: теңге
3. Шоттың талаптары:
- мемлекеттік бюджеттен және Мемлекеттік
әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін
жәрдемақы мен әлеуметтік төлемдерді есепке
алу.
- түскен жәрдемақының мен әлеуметтік
төлемдердің cомасын және/немесе оның бір
бөлігін Шоттан беруге, аударуға және төлем
жасауға рұқсат етіледі.
- мемлекеттік бюджеттен және МӘСҚ-дан
қолма-қол ақшасыз келіп түсетін жәрдемақы
мен әлеуметтік төлемдерді қоспағанда,
қолма-қол ақшамен және қолма-қол ақшасыз
нысандағы қосымша жарнаны қабылдауға
рұқсат етілмейді.
4. Мерзімінен бұрын бұзу талаптары:
- Клиенттің өтініші бойынша рұқсат етіледі.
«Азаматтарға арналған үкімет» КЕАҚ пен

- разрешены дополнительные взносы.
- частичные востребования предусмотрены в
зависимости от условий Договора Эскроу –
счета.
5. Особые условия:
- Права и обязанности по Эскроу - счету не
могут быть переданы третьим лицам. В
случае, если одна из частей Договора Эскроу
– счета будет признана в установленном
законодательством Республики Казахстан
порядке недействительной, то данный факт
не влечет автоматического признания
недействительными всего Договора в целом
и/или иных его частей.
6.Дополнительные условия:
- По данному счету предусмотрена комиссия
за открытие счета, которая взимается в
соответствии с действующими тарифами, в
порядке установленном Договором Эскроу –
счета.
- Действие Договора Эскроу – счета
начинается с момента подписания Договора
Эскроу – счета Сторонами и прекращается
после возврата/перевода всех денег с Эскроу
– счета в пользу Клиента или Вкладчика.
- В случае невостребования внесенных
Вкладчиком денег на Эскроу – счет в течение
одного календарного месяца со дня истечения
срока исполнения обязательства Клиентом,
деньги с Эскроу – счета переводятся Банком
на счет Вкладчика.
78. Специальный текущий счет
1. Срок счета: бессрочный.
2. Валюта счета: тенге.
3. Условия счета:
- для зачисления пособий и социальных
выплат, выплачиваемых из государственного
бюджета и ГФСС.
- допускается выдача поступившей суммы
и/или части пособий и социальных выплат со
Счета, осуществление переводов и платежей.
- не допускается прием дополнительных
взносов в наличной и безналичной форме, за
исключением безналичного поступления
пособий
и
социальных
выплат
из
государственного бюджета и ГФСС.
4. Условия досрочного расторжения:
- допускается по Заявлению клиента.
На
основании заключенного
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Банк арасында жасалған шарттың негізінде
«Азаматтарға арналған үкімет» КЕАҚ Банкте
қызмет көрсетілетін алушыларға зейнетақы
мен жәрдемақы төлеу талдамасымен МТ-102
фоматындағы
электрондық
төлем
тапсырмасымен ақша аударады.
Банк зейнетақы мен жәрдемақыларды
алушының алғашқы өтініші бойынша осы
мақсаттарға арналған алушының шотына
түскен сомалар шегінде филиалдары мен
есеп айырысу – касса бөлімдері арқылы
ұсынады. Алушылардың шотына аударылған
зейнатақы мен жәрдемақылар төленетін күн
болып шотқа (жинақ / карточкалық) сомалар
аударылған күн болып есептеледі.
Банк келесі төлемдерді жүзеге асырады: ҚР
қолданыстағы
заңнамасында
көзделген
тәртіппен және талаптармен Қазақстан
Республикасында
тұратын
алушыларға
зейнетақы,
мемлекеттік
әлеуметтік
жәрдемақыларды,
арнайы
мемлекеттік
жәрдемақыларды, Семей ядролық сынақ
полигонындағы
ядролық
сынақтар
жүргізудің салдарынан зардап шеккен
азаматтардың зейнеақыларына қосылған
үсемақыларды,
арнайы
мемлекеттік
жәрдемақыларды,
жерлеуге
берілетін
жәрдемақыларды және басқа төлемдерді
төлеу, сонымен қатар зейнетақы мен
жәрдемақылардан ұстап қалу.
Банк келесі жағдайларда «Азаматтарға
арналған үкімет» КЕАҚ-тан шығатын
референстерді, төлемді, кодты, төлем әдісін,
бюджеттің атауын көрсете отырып, МТ-102
форматындағы тізімді қоса тіркеп, келесі
банктік күннен кешіктірмей қаражатты
қайтаруға міндетті:
қаражат қате аударлған (кейін салыстырып
тексеру актісінде көрсете отырып);

Алушының қайтыс болу себебін
анықтағаннан кейін немесе ҚР аумағынан
тыс жердегі тұрақты тұратын жеріне
барғаннан кейін.
79. «Мерейтойлық» салымы (депозиті)
1. Салым мерзімі: 12, 18, 24, 36 және 60 ай.
2. Салым валютасы: теңге.
3. Сыйақыны есептеу және төлеу
талаптары:
- сыйақы ай сайын есептеледі;
- есептелген сыйақы күнтізбелік жылдың
соңында
жинақ
шотындағы
сомаға
қосылады.

Договора между НАО «Правительство для
граждан» и Банком, НАО «Правительство
для граждан» осуществляет перевод денег
электронным
платежным
поручением
форматом МТ-102 с расшифровкой на
выплату пенсий и пособий получателям,
обслуживающимся в Банке.
Выдача
банком
пенсий
и
пособий
производится через филиалы и расчетнокассовые отделы в пределах поступивших на
счет получателя сумм, предназначенных на
эти цели по первому обращению получателя.
Днем
выплаты
пенсий
и
пособий,
зачисленных на счета получателей, считается
день
зачисления
сумм
на
счета
(сберегательные/карточные).
Банком осуществляются следующие виды
выплат: выдача пенсий, государственных
социальных
пособий,
специальных
государственных пособий, надбавок к
пенсиям граждан, пострадавших вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском
испытательном
ядерном
полигоне,
государственных специальных пособий,
пособий на погребение и других выплат, а
также удержаний из пенсий и пособий,
получатели
которых
проживают
в
Республике Казахстан в порядке и на
условиях, предусмотренных действующим
законодательством РК.
Банк обязан вернуть средства не позднее
следующего банковского дня с приложением
списка
форматом
МТ-102
с указанием референса исходящего от НАО
«Правительство для граждан» платежа, кода,
способа выплаты, наименования бюджета в
следующих случаях:

ошибочно перечисленных средств (с
дальнейшем отражением в акте-сверки)

после выяснения обстоятельств смерти
получателя, либо выезда на постоянное место
жительство за пределы РК.
79. Вклад (депозит) «Юбилейный»
1.Срок вклада: 12, 18, 24, 36 и 60 месяцев.
2.Валюта вклада: тенге.
3.Условия
начисления
и
выплаты
вознаграждения:
- начисление вознаграждения производится
ежемесячно;
- начисленное вознаграждение ежемесячно
причисляется к сумме на сберегательном
счете.
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4. Салымның талаптары:
салым ашудың ең аз сомасы – 1 (бір) теңге;
- салымның төмендетуге болмайтын ең кіші
қалдығы – 1 000 (бір мың) теңге;
- қосымша жарна салуға рұқсат етілген;
- ішінара алу рұқсат етілген.
5. Мерзімінен бұрын бұзу талаптары:
- Банктік салым шарты салым сомасының
бірінші сомасы шотқа салынған күннен
бастап бір ай өткенге дейін бұзылған кезде,
сыйақы есептелмейді;
- Банктік салым шарты салым сомасының
бірінші сомасы шотқа салынған күннен
бастап бір айдан артық уақыт өткеннен
кейін бұзылған кезде, Банк жинақ ақша
шотындағы соманы нақты күндер санына
есептелген сыйақыны ескере отырып,
қайтарады.
- Банктік салым шартын мерзімінен бұрын
бұзу туралы Салымшы Банкке 7 (жеті)
күнтізбелік күн бұрын жазбаша хабарлайды.
6. Қосымша талаптар:
- Салымшының қалауы бойынша Өтініштің
(16-қосымша) негізінде үшінші тұлғаның
атына салымды қайта ресімдеу мүмкіндігі;
- Шарттың мерзімін ұзартуға тыйым
салынады.
Банктік салымды басқа тұлғаның атына
қайта ресімдеген кезде, филиалдың/ФҚБ-ның
жауапты жұмыскері жеке тұлғаға (салым
қайта ресімделетін тұлғаға) банктік шот
ашқан кездегідей іс-шараларды жүзеге
асырады, яғни:
1) жаңа тұлғаларға Банктің ішкі
нормативтік
құжаттарында
және
осы
Процедурада,
қолданыстағы
заңнамада,
соның ішінде КЖТҚҚ заңында көзделген
тиісті түрде тексеру жүргізеді;
2) егер жаңа клиент (сонымен бірге оның
операциялары) заңнаманың хабарлауды қажет
ететін талаптарына сәйкес келетін болса
(сондай-ақ кейін шот жабылған жағдайда),
уәкілетті мемлекеттік органдарға хабарлама
жөнелтеді;
3) ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес
көзделген шектеулер белгілейді.

4. Условие вклада:
- устанавливается минимальная сумма
открытия вклада – 1 (один) тенге;
устанавливается
минимальный
неснижаемый остаток вклада – 1 000 (одна
тысяча) тенге;
- разрешены дополнительные взносы.
- разрешены частичные востребования.
5.Условия досрочного расторжения: - при
расторжении Договора банковского вклада
до истечения одного месяца со дня
зачисления первой суммы вклада на счет
вознаграждение не начисляется;
при
расторжении
Договора
банковского вклада по истечении более
одного месяца со дня зачисления первой
суммы вклада на счет Банк возвращает
сумму на сберегательном счете с учетом
причисленного за фактическое количество
дней вознаграждения.
- о досрочном расторжении Договора
банковского вклада Вкладчик письменно
уведомляет Банк за 7 (семь) календарных
дней.
6. Дополнительные условия:
- по желанию вкладчика возможность
осуществления переоформления вклада на
третье лицо на основании Заявления
(Приложение 16);
- устанавливается запрет на пролонгацию
договора.
При переоформлении банковского вклада на
другое лицо, ответственный работник
филиала/СПФ осуществляет аналогичные
мероприятия,
как
и
при
открытии
банковского счета физическому лицу (на кого
переоформляется вклад), в части:
1)
осуществления надлежащей проверки
новых лиц, предусмотренной внутренними
документами Банка и настоящей Процедурой,
действующим законодательством, в том числе
Законом ПОДФТ;
2)
направления
уведомления
в
уполномоченные государственные органы в
случае, если новый клиент (в т.ч. его
операции)
подпадает
под
требования
законодательства, при которых необходимо
данное уведомление (в том числе в случае
дальнейшего его закрытия);
3)
установления
ограничений,
предусмотренных
в
соответствии
с
действующих законодательством РК.
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Салым қайта ресімделетін жеке тұлға
ұсынуға тиісті құжаттардың тізбесі банктік
шот ашқан кездегі құжаттардың тізіміне
ұқсас.
80. «Менің үйім (НТ)» салымы (депозиті)
(«Астанажилстрой-НТ» ЖШС-ның «Шығыс»
ТК құрылыс объектісін салуы аясында)
1. Салым мерзімі: 1 айдан бастап 60 айға
дейін («Астанажилстрой-НТ» ЖШС-мен
«Шығыс» КПТК құрылыс объектісін салу
үшін, аяқталу мерзімі қоса есептегенде 2018
жыл).
2. Салым валютасы: теңге.
3. Сыйақыны есептеу және төлеу талаптары:
- барлық
мерзімге
бекітілген
сыйақы
мөлшерлемесі белгіленеді.
- сыйақы ай сайын есептеледі.
- есептелген сыйақы сомасы тоқсан сайын
жинақ шотындағы сомаға қосылады.
4. Салымның талаптары :
- қосымша жарна салуға рұқсат етілген.
- алдын ала жасалған сатып алу-сату шартында
көрсетілген үшінші тұлғаның жазбаша
келісімінсіз ішінара ақша алынбайды.
- шотты

жабу, сыйақысы есептелген салымды
қолдану, басқару алдын ала жасалған
шарттың, сондай-ақ шарттың аясында
жасалған басқа құжаттардың талаптарын
есепке ала отырып, жүзеге асырылады.

5. Мерзімінен бұрын бұзу талаптары:
- Шартты мерзімінен бұрын бұзған кезде
салымшы тиісті құжаттарды (алдын ала
жасалған сатып алу-сату шартын бұзу
туралы келісімді) ұсына отырып, шарт
бұзылады деп болжанған күннен 7 (жеті)
күнтізбелік күн бұрын Банкке хабарлайды.
-

Тапсыру шартына қол қойғанға дейін осы
Шартты бұзу, салым бойынша сыйақы
«Талап еткенге дейінгі» салымының
мөлшерлемесі бойынша есептеледі.

6. Қосымша талаптар:
- салымшының келісімімен салым туралы
ақпарат алдын ала жасалған шарттың
талаптарында көрсетілген құжаттарды
жылжымайтын мүлікті сатушыға берген

Перечень
необходимых
документов,
подлежащих предоставлению физическим
лицом, на кого переоформляется вклад,
является аналогичным как при открытии
банковского счета.
80. Вклад (депозит) «Мой дом (НТ)» (в
рамках строительства ТОО
«Астанажилстрой-НТ» объекта застройки
ЖК «Шыгыс»)
1.Срок вклада: от 1 месяца до 60 месяцев
(для объекта застройки МЖК «Шыгыс» с
ТОО «Астанажилстрой НТ» срок окончания
2018 год включительно).
2.Валюта вклада: тенге.
3.Условия
начисления
и
выплаты
вознаграждения:
- устанавливается фиксированная ставка
вознаграждения на весь срок.
- начисление производится ежемесячно.
- сумма
начисленного
вознаграждения
ежеквартально причисляется к сумме на
сберегательном счете.
4.Условие вклада:
- разрешены дополнительные взносы.
- частичное востребование без письменного
согласия третьего лица указанного в
предварительном договоре купли-продажи
не производится.
- закрытие счета, использование, распоряжение
вкладом с начисленным вознаграждением
осуществляется
с
учетом
условий
предварительного договора, а также иных
документов, заключенных в рамках
последнего.
5.Условия досрочного расторжения:
- при досрочном расторжении Договора
вкладчик уведомляет Банк за 7 (семь)
календарных дней до предполагаемой даты
расторжения
с
предоставлением
соответствующих документов (соглашение
о расторжении предварительного договора
купли-продажи).
- расторжение настоящего Договора до
подписания
Договора
передачи,
начисление вознаграждения по вкладам
производится по ставке вклада «До
востребования».
6. Дополнительные условия:
с согласия вкладчика информация о
вкладе будет предоставляться продавцу
недвижимости
при
предоставлении
документов, оговоренных в условиях
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кезде ұсынылады.
- егер жеке тұлғаның «Менің үйім (НТ)»
салымы (депозиті) Шарт қолданыста
болған мерзім аяқталғаннан кейін талап
етілмесе, салым сомасы сол жинақ
шотында қалады және бұдан кейін мерзімі
ұзартылмайды.
5. Валюталық бақылау
81.
Резиденттер
мен
бейрезиденттер
арасындағы
валюталық
операциялар
тараптардың келісімі бойынша ұлттық және
(немесе) шетел валютасымен жүргізілуі
мүмкін. Жеке тұлғалардың шот ашуды
көздейтін және клиенттің шоттары арқылы
өткізілетін
валюталық
операциялары
валюталық бақылауға алынуы тиіс..
82. Ағымдағы шоттарды қолдана отырып,
валюталық операциялар бойынша төлемдерді
және (немесе) ақша аударымдарын жүргізген
кезде жеке тұлға-резидент (бейрезидент)
банкке төмендегі құжаттарды ұсынады:
- жеке тұлғасын куәландыратын құжат;
- Қазақстан Республикасында тұрақты тұру
құқығын растайтын құжат (жеке тұлға –
шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ
тұлғалар үшін), болған жағдайда;
-

мәміленің жасалуына негіз болатын
валюталық шарт, инвойс немесе басқа
құжат
(түпнұсқасы
немесе
оның
көшірмесі).
Егер:

Жеке тұлғалар арасында Қазақстан
Республикасының
шегінде
жүзеге
асырылатын тегін ақша аударымы болса;
- жеке тұлғаның шетел банкіндегі өз банктік
шотына (өзінің банк шотынан) ақша
аударылса, валюталық шартты ұсыну талап
етілмейді.
83. Ақша жөнелтуші (алушы) жеке тұлғаның
валюталық шартты ұсынуға мүмкіндігі
болмаған жағдайда, уәкiлеттi банк валюталық
операция бойынша ақша төлемін және
(немесе) аударымын
ақша жөнелтуші
(алушы) мұндай аударымның мақсатын
көрсеткен кезде және егер:
-

1. Жеке тұлға (жөнелтуші/алушы) – резидент:
-ақша
аударымының
тіркеу
куәлігін,
хабарлама туралы куәлікті, келісімшарттың
есептік нөмірін алуды талап ететін валюталық

-

предварительного договора.
если вклад (депозит) «Мой дом (НТ)»
физического лица не востребован по
истечении срока действия Договора, сумма
вклада остается на том же сберегательном
счете и в дальнейшем пролонгации не
подлежит.
5. Валютный контроль
81. Валютные операции между резидентами
и нерезидентами
могут совершаться в
национальной и (или) иностранной валюте по
соглашению сторон. Валютные операции
физических
лиц,
предусматривающие
открытие счета и проводимые через счета
клиента подлежат валютному контролю.

82. При проведении платежей и (или)
переводов денег по валютным операциям с
использованием
текущих
счетов,
физическое
лицо-резидент
(нерезидент)
представляет в банк следующие документы:
документ, удостоверяющий личность;
документ,
подтверждающий
право
постоянного проживания в Республике
Казахстан (для физических лиц –
иностранных
граждан
и
лиц
без
гражданства), при наличии;
валютный Договор, инвойс или другой
документ,
на
основании
которого
совершается сделка (оригинал или его
копия).
Предоставление валютного договора не
требуется если это:
Безвозмездный перевод денег между
физическими лицами, осуществляемый в
пределах Республики Казахстан.
Перевод денег физического лица на
собственный
банковский
счет
(с
собственного
банковского
счета)
в
иностранном банке.
83. В случае отсутствия у физического лицаотправителя (получателя) денег возможности
представления валютного договора банк
проводит платеж и (или) перевод денег по
валютной операции только при указании
отправителем (получателем) денег цели
такого
перевода
и
при
наличии
подтверждающей подписи под записями,
если:
1.
Физическое
лицо
(отправитель/получатель) – резидент:
-подтверждающей, что перевод денег не
связан
с
осуществлением
валютных
операций,
требующих
получения
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операцияны жүзеге асыруымен байланысты
емес екендігін растайтын;
-банктің ақша аударымы туралы ақпаратты
құқыққорғау органдарына және ҚР Ұлттық
Банкіне ұсынуына рұқсат ететін;
-осы төлем және (немесе) ақша аударымы
лаңкестік немесе экстремистік қызметті
қаржыландыруға
және
лаңкестікке
не
экстремизмге өзге де жәрдемдесуге байланысы
жоқ екенін растайтын.
2. Жеке тұлға (жөнелтуші/алушы) –
бейрезидент:
- банктің ақша аударымы туралы ақпаратты
құқық қорғау органдарына және ҚРҰБ-ға
ұсынуына рұқсат ететін;
-осы төлем және (немесе) ақша аударымы
лаңкестік немесе экстремистік қызметті
қаржыландыруға
және
лаңкестікке
не
экстремизмге өзге де жәрдемдесуге байланысы
жоқ екенін растайтын жазбаларының соңында
растайтын қолтаңба болған кезде ғана
жүргізеді.
84. Резидент валюталық операция бойынша
ақша төлемiн және (немесе) аударымын
жұбайының немесе жақын туысының
мiндеттемелерiн орындау есебiне жүзеге
асырған
жағдайда,
осындай
жеке
тұлғалардың
арасындағы
өзара
міндеттемелердің сипатын айқындайтын
шарт ретіндегі валюталық шартқа қосымша
ретінде ақша жөнелтушінің міндеттемелерді
орындау есебіне ақша төлемі және (немесе)
аударымы жүзеге асырылатын жеке тұлғаның
жұбайы немесе жақын туысы болып
табылатынын растайтын құжат ұсынылады.
85. Ақшаны аудару (ақшаны алу) туралы
тапсырмада (өтініште) көрсетілген жалған
деректер үшін барлық жауапкершілік ақшаны
жөнелтушіге (алушыға) жүктеледі.
86.
Резиденттер
арасында
шетел
валютасымен
төмендегі
операциялар
жүргізуге рұқсат етілген:
1 тараптардың бiрi Қазақстан ҚР Ұлттық
Банкi
және
(немесе)
Қазақстан
Республикасының
Қаржы
министрлiгi
болатын операциялар;
2 өздеріне берiлген лицензияға және (немесе)
Қазақстан
Республикасының
заң актiлерiне сәйкес уәкiлеттi банктер мен
уәкілеттi ұйымдар жүзеге асыруға құқылы

регистрационного
свидетельства,
свидетельства об уведомлении,
учетного
номера контракта;
-разрешающей
банку
представление
информации
о
переводе
в
правоохранительные органы и НБ РК;
-подтверждающей, что данный платеж и
(или)
перевод
денег
не
связан
с
финансированием террористической или
экстремистской деятельности и иным
пособничеством
терроризму
либо
экстремизму.
2.
Физическое
лицо
(отправитель/получатель)– нерезидент:
-разрешающей
банку
представление
информации
о
переводе
в
правоохранительные органы и НБРК.
-подтверждающей, что данный платеж и
(или)
перевод
денег
не
связан
с
финансированием террористической или
экстремистской деятельности и иным
пособничеством
терроризму
либо
экстремизму.
84. В случае проведения резидентом по
валютной операции платежа и (или) перевода
в счет исполнения обязательств супруга
(супруги) или близкого родственника, то в
дополнении к валютному договору в качестве
договора, определяющего характер взаимных
обязательств между такими физическими
лицами,
представляется
документ,
подтверждающий, что отправитель денег
является супругом (супругой) или близким
родственником физического лица, в счет
исполнения
обязательств
которого
осуществляется платеж и (или) перевод
денег.
85. Вся ответственность за предоставление
недостоверных данных, отраженных в
поручении (заявлении) на перевод денег (на
получение денег), возлагается на отправителя
(получателя) денег.
86.
Между резидентами разрешены
следующие операции в иностранной валюте:
1 операции, одной из сторон которых
выступают НБРК и (или) Министерство
финансов Республики Казахстан;
2 операции с валютными ценностями,
относимые к банковским операциям и иным
операциям, которые вправе осуществлять
уполномоченные банки и уполномоченные
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банктік операцияларға және өзге де
операцияларға жатқызылатын валюталық
құндылықтармен жүргізілетін операциялар;
3 валюталық операциялар жүргізу бойынша
көрсетілетін банктiк қызметке ақы төлеу,
сондай-ақ шетел валютасымен банктiк
қызмет көрсету көзделетін шарттар бойынша
тұрақсыздық айыппұлын (айыппұлдарды,
өсімпұлдарды) төлеу;
4 номиналдық құны шетел валютасымен
көрсетілген бағалы қағаздарды сатып алуға,
сатуға, сыйақы төлеуге және (немесе) өтеуге
байланысты операциялар;
5 тазартылған құйма алтынды сатып алу және
сату бойынша жүргізілетін операциялар;
6 аударым аккредитивтерiн ақы төлеу
нысаны ретінде пайдаланған кезде экспортты
(импортты) жүзеге асыруға байланысты
комиссия шарттары бойынша жасалатын
ақша төлемдері мен аударымдары;
7
шетел
валютасымен
көрсетілген
вексельдерді
ақшалай
міндеттемелерді
орындау ретінде беру;
8 бажсыз сауда дүкендерінде тауарларды сату
кезінде,
сондай-ақ
халықаралық
тасымалдаулар кезіндегі жүру жолында
жолаушыларға тауарлар сату және қызмет
көрсеткен кезде есеп айырысуға байланысты
жүргізілетін операциялар;
9 жеке тұлғаның Қазақстан Республикасынан
тыс жерлерге іссапарға шығуына байланысты
шығыстарын,
оның
ішінде
өкілдік
шығыстарын төлеу кезіндегі операциялар,
сондай-ақ Қазақстан Республикасынан тыс
жерлерге іссапарға шығуына байланысты
берілген жұмсалмаған авансты өтеу кезіндегі
операциялар;
10 жеке тұлғалардың ақшаны тегін аударуы
немесе валюталық құндылықтарды жеке
тұлғаларға, сондай-ақ жарғылық қызметi
қайырымдылық қызметiн жүзеге асыруға
бағытталған заңды тұлғаларға өтеусiз беруi;
11 жеке тұлғалардың басқа жеке тұлғалардың
пайдасына банк салымдарын салуы;
12
Қазақстан
Республикасының
заңнамалық актiлерінде
көзделген
жағдайларда
салықтар
мен
бюджетке
төленетін басқа да мiндетті төлемдердi
төлеуге байланысты операциялар.
87. Резидент жеке тұлғалар арасында шетел

организации в соответствии с выданной им
лицензией и (или) законодательными актами
Республики Казахстан;
3 оплата банковских услуг по проведению
валютных операций, а также оплата
неустойки (штрафов, пеней) по договорам,
предусматривающим оказание банковских
услуг в иностранной валюте;
4 операции, связанные с приобретением,
продажей, выплатой вознаграждения и (или)
погашением ценных бумаг, номинальная
стоимость которых выражена в иностранной
валюте;
5 операции по покупке и продаже
аффинированного золота в слитках;
6 платежи и переводы денег по договорам
комиссии, связанным с осуществлением
экспорта (импорта), при использовании
переводных аккредитивов в качестве формы
оплаты;
7
передача векселей, выраженных в
иностранной валюте, в качестве исполнения
денежных обязательств;
8 операции, связанные с расчетами при
реализации
товаров
в
магазинах
беспошлинной торговли, а также при
реализации товаров и оказании услуг
пассажирам в пути следования при
международных перевозках;
9 операции при оплате расходов физического
лица, связанных с его командировкой за
пределы Республики Казахстан, в том числе
представительских
расходов,
а
также
операций при погашении неизрасходованного
аванса, выданного в связи с командировкой
за пределы Республики Казахстан;
10
безвозмездные переводы денег или
безвозмездная передача валютных ценностей
физическими лицами физическим лицам, а
также
юридическим
лицам,
уставная
деятельность
которых
направлена
на
осуществление
благотворительной
деятельности;
11
внесение
банковских
вкладов
физическими лицами в пользу других
физических лиц;
12 операции, связанные с уплатой налогов и
других обязательных платежей в бюджет в
случаях,
предусмотренных
законодательными
актами
Республики
Казахстан.
87. Между
физическими лицами –
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валютасымен тек төмендегі операциялар
жүргізіледі:
i. - жеке тұлғаның басқа жеке тұлғаның
пайдасына банк салымдарды салуы;
ii. - ақшаны тегін аудару немесе валюталық
құндылықтарды тапсыру.
88. Бейрезидент жеке тұлғалар салымдар
(депозиттер),
бағалы
қағаздар,
резиденттермен қарыз алу операциялары
және «Валюталық реттеу және валюталық
бақылау туралы» ҚР-ның заңында көзделген
тәртіппен жүзеге асырылған өзге де
валюталық операциялар бойынша алынған
дивидендтердi, сыйақы мен өзге де кiрiстердi
шектеусiз алуға және аударуға құқылы.
89. Банк резидент жеке тұлғалардың
Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің
пайдасына
сақтандыру
сыйақысын
(жарнасын) төлеуге байланысты ақша
төлемін және аударымын жасамайды.
Заңнамада
сақтандыру
компаниясы
бейрезиденттен резидентжеке тұлғалардың
пайдасына ақша төлеуді/аударуды жүзеге
асыруға тыйым салу көзделмеген.
90. Резидент жеке тұлғалар тараптардың
келiсiмi бойынша бейрезиденттермен ұлттық
валютамен және (немесе) шетел валютасымен
валюталық операциялар жүргізуге құқылы.
91.
Резидент
жеке
тұлғалар
мен
бейрезиденттер
арасындағы
валюталық
операцияларға валюталық реттеу режимі
қолданылады.
Валюталық реттеу режимі – мәміленің
сипатына, сомасына және мерзіміне қарай
валюталық
операцияларды
жүргізудің
заңнамада белгіленген тәртібі. Оның 3
режимі бар: тіркеу режимі, хабарлау режимі
және арнайы валюталық режим.
1. Тіркеу режимі міндеттемелерді орындау
басталғанға дейін тіркеу куәлігін алуды
көздейді.
2. Хабарлау режимі кейін хабарлау туралы
куәлікті ала отырып, операция жүргізуге
рұқсат береді, бірақ тараптардың бірі
міндеттемелерді орындаған күннен бастап 7
жұмыс күннен кешіктірмеу қажет.
3.
Қазақстан
Республикасының
экономикалық қауіпсіздігіне және оның
қаржы жүйесінің тұрақтылығына қатер
төнген жағдайда, Қазақстан Республикасы
Президентінің
актісімен
бір
жылдан
аспайтын мерзімге арнайы валюталық режим

резидентами
допускаются
только
следующие
операции
в иностранной
валюте:
- Внесение банковских вкладов физическим
лицом в пользу другого физического лица;
- Безвозмездный перевод денег или передача
валютных ценностей.
88. Физические лица-нерезиденты вправе
без ограничений получать и переводить
дивиденды, вознаграждение и иные доходы,
полученные по вкладам (депозитам), ценным
бумагам, заемным и иным валютным
операциям с резидентами, осуществленным в
порядке,
предусмотренном
настоящим
Законом РК «О валютном регулировании и
валютном контроле».
89. Банк не осуществляет платежи и
переводы денег физическими лицамирезидентами, связанные с оплатой страховых
премий (взносов) в пользу, нерезидентов
Республики Казахстан. Законодательство не
предусматривает запрет на осуществление
платежей /переводов денег от страховой
компании-нерезидента в пользу физических
лиц- резидентов.
90. Физические лица-резиденты
вправе
совершать
валютные
операции
с
нерезидентами в национальной и (или)
иностранной валюте по соглашению сторон.
91. На валютные операции физических лицрезидентов
с
нерезидентами,
распространяются
режимы
валютного
регулирования.
Режим
валютного регулирования –
установленный законодательством порядок
проведения
валютной
операции
в
зависимости от характера сделки, суммы и
срока. Существуют 3 режима: режим
регистрации,
режим
уведомления
и
специальный валютный режим.
1.Режим регистрации
предусматривает
получение регистрационного свидетельства
до начала исполнения обязательств.
2.Режим уведомления допускает проведение
операции
с последующим получением
свидетельства об уведомлении, но не позднее
7 рабочих дней с даты начала исполнения
обязательств одной из сторон.
3.Специальный валютный режим вводится
актом Президента Республики Казахстан в
случае угрозы экономической безопасности
Республики Казахстан и стабильности ее
финансовой системы на срок не более года.
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енгізіледі.
Тіркеу куәлігі, хабарлау туралы куәлік –
режимге
байланысты
валюталық
операцияларды жүргізу үшін ҚРҰБ жеке
тұлғаға
беретін
белгіленген
үлгідегі
құжаттар.
92.
Жеке
тұлғалардың
төмендегі
операциялары тіркеу режиміне жатады:
1. Қазақстан Республикасына баламасы 500
мың АҚШ долларынан асатын сомада
мүліктің (қаражаттың) түсуін және/немесе
қаражатты бейрезидентке қайтару бойынша
міндеттемелердің пайда болуын көздейтін
операциялар, оның ішінде:
бейрезиденттердің
Қазақстан
Республикасына
тікелей
инвестициялар
жасауы;
резиденттің қаражатты қайтаруының
немесе міндеттемелерді өзге де орындауының
нақты мерзімі 180 күннен асып кеткен
жағдайда, келісімшарттың есептік нөмірін алу
талап
етілетін,
бейрезиденттердің
резиденттерге 180 күннен аса мерзімге,
сондай-ақ 180 күннен аспайтын мерзімге
берілген тауарлар экспортына (импортына)
байланысты коммерциялық кредиттер;
- резиденттің қаражатты қайтаруының немесе
мiндеттемелердi өзгеше орындауының нақты
мерзiмi
180
күннен
асып
кеткен
жағдайда, бейрезиденттердің
резиденттерге
180 күннен аса мерзімге, сондай-ақ 180 күннен
аспайтын мерзiмге берген қаржы қарыздары;
- зияткерлiк меншiк объектiлерiне ерекше
құқықты толығымен сатып алуға байланысты
резиденттердiң
пайдасына
жасалған
бейрезиденттердің төлемдерi;
- бейрезиденттердің
бiрлескен
қызметке
қатысушының мiндеттемелерiн орындау үшiн
ақшаны және өзге де мүлікті резиденттердің
пайдасына беруi.
2.Қазақстаннан баламасы 100 мың АҚШ
долларынан асатын сомада қаражаттың
аударылуын
(мүліктің
берілуін)
және
(немесе) мүлікті (қаражатты) бейрезиденттің
қайтаруы бойынша талаптардың пайда
болуын көздейтін операциялар, оның ішінде:
-резиденттердiң
шетелге
тiкелей
инвестициялар жасауы;
-бейрезиденттiң қаражатты қайтаруының
немесе мiндеттемелердi өзгеше орындауының
нақты мерзiмi 180 күннен асып кеткен
жағдайда, резиденттер бейрезиденттерге 180
-

Регистрационное
свидетельство,
свидетельство об уведомлении – документы
установленного
образца,
выдаваемые
физическому лицу НБРК для проведения
валютных операций в зависимости от
режима.
92. Следующие операции физических лиц
подпадают под режим регистрации:
1.Операции,
предусматривающие
поступление
имущества
(средств)
в
Республику Казахстан и (или) возникновение
обязательств
по
возврату
имущества
(средств)
нерезиденту
в
сумме,
превышающей эквивалент 500 тыс. долл.
США, в том числе:
-прямые
инвестиции
нерезидентов
в
Республику Казахстан;
-коммерческие
кредиты,
связанные
с
экспортом (импортом) товаров, по которым
не требуется получения учетного номера
контракта, предоставленные нерезидентами
резидентам на срок более 180 дней, а также
на срок не более 180 дней, в случае если
фактический срок возврата средств или иного
исполнения
обязательств
резидентом
превысил 180 дней;
-финансовые
займы,
предоставленные
нерезидентами резидентам на срок более 180
дней, а также на срок не более 180 дней, в
случае если фактический срок возврата
средств или иного исполнения обязательств
резидентом превысил 180 дней;
платежи
нерезидентов
в
пользу
резидентов, связанные с приобретением
полностью исключительного права на объекты
интеллектуальной собственности;
передача нерезидентами в пользу
резидентов денег и иного имущества во
исполнение
обязательств
участника
совместной деятельности.
2.Операции, предусматривающие перевод
средств (передачу имущества) из Казахстана
и (или) возникновение требований по
возврату имущества (средств) нерезидентом в
сумме, превышающей эквивалент 100 тыс.
долл. США, в том числе:
-прямые инвестиции резидентов за границу;
-коммерческие кредиты, предоставленные
резидентами нерезидентам на срок более 180
дней, а также на срок не более 180 дней, в
случае если фактический срок возврата
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күннен аса мерзімге, сондай-ақ 180 күннен
аспайтын мерзiмге берген коммерциялық
кредиттер;
-бейрезиденттің қаражатты қайтаруының
немесе мiндеттемелердi өзгеше орындауының
нақты мерзiмi 180 күннен асып кеткен
жағдайда, резиденттердің бейрезиденттерге
мерзімі 180 күннен аса мерзімге, сондай-ақ
180 күннен аспайтын мерзімге берген қаржы
қарыздары;
-зияткерлiк меншiк объектiлерiне ерекше
құқықты толығымен сатып алуға байланысты
бейрезиденттердiң
пайдасына
жасалған
резиденттердің төлемдері;
-резиденттердің
бірлескен
қызметке
қатысушының мiндеттемелерiн орындау үшiн
ақшаны
және
өзге
де
мүлікті
бейрезиденттердің пайдасына беруi.
Тіркеу режиміне
жататын
валюталық
операциялар бойынша ақшаның төлемдерін
және (немесе) аударымдарын жүргізген кезде,
резидент жеке тұлға тіркеу куәлігін
ұсынбаған жағдайда, банк төлемдерді және
(немесе) аударымдарды жүзеге асырмайды.
93. Белгілеген үлгідегі хабарлау туралы
куәлікті ала отырып, жеке тұлғалардың келесі
операцияларына
хабарлау
режимі
қолданылады.
1.Қазақстанға баламасы 500 мың АҚШ
долларынан
асатын
сомада
мүліктің
(қаражаттың) түсуін және (немесе) қаражатты
бейрезидентке
қайтару
бойынша
міндеттемелердің пайда болуын көздейтін
операциялар:
-бейрезиденттердің
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына
сәйкес
шығарылған эмитент-резиденттердің бағалы
қағаздарын (мемлекеттік бағалы қағаздарын
есептемегенде), инвестициялық резидентқорлардың пайларын сатып алуы;
-резиденттердің
жарғылық
капиталына
қатысуды
қамсыздандыру
мақсатында
бейрезиденттердің салымдарды енгізуі;
-бейрезиденттердің резидентке ақшаны және
өзге мүлікті сенімгерлікпен басқаруға
тапсыруы.
2.Қазақстаннан баламасы 100 мың АҚШ
долларынан асатын сомада қаражаттың
аударылуын (мүліктің берілуін) және
(немесе) мүлікті (қаражатты) бейрезиденттің
қайтаруы
бойынша
резиденттің
талаптарының пайда болуын көздейтін

средств или иного исполнения обязательств
нерезидентом превысил 180 дней;
-финансовые
займы,
предоставленные
резидентами нерезидентам на срок более 180
дней, а также на срок не более 180 дней, в
случае если фактический срок возврата
средств или иного исполнения обязательств
нерезидентом превысил 180 дней;
-платежи резидентов в пользу нерезидентов,
связанные с приобретением исключительного
права
на
объекты
интеллектуальной
собственности
-передача резидентами в пользу нерезидентов
денег и иного имущества во исполнение
обязательств
участника
совместной
деятельности.
При проведении платежей и (или) переводов
денег
по
валютным
операциям,
подпадающим под режим регистрации, в
случае непредставления физическим лицомрезидентом регистрационного свидетельства,
банк платежи и (или) переводы не
осуществляет.
93. На следующие операции физических лиц
распространяется режим уведомления, с
получением свидетельства об уведомлении
установленного образца.
1.Операции,
предусматривающие
поступление
имущества
(средств)
в
Казахстан
и
(или)
возникновение
обязательств у резидентов по возврату
имущества (средств) нерезиденту в сумме,
превышающей эквивалент 500 тыс. долл.
США :
-приобретение нерезидентами ценных бумаг
эмитентов-резидентов
(за
исключением
государственных ценных бумаг), паев
инвестиционных
фондов-резидентов,
выпущенных
в
соответствии
с
законодательством Республики Казахстан;
-внесение нерезидентами вкладов в целях
обеспечения участия в уставном капитале
резидентов;
-передача нерезидентами резидентам денег и
иного
имущества
в
доверительное
управление.
2.Операции, предусматривающие перевод
средств (передачу имущества) из Казахстана
и (или) возникновение требований у
резидентов по возврату имущества (средств)
нерезидентом в сумме, превышающей
эквивалент 100 тыс. долл. США:
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операциялар:
- резиденттердің басқа мемлекеттердің
заңнамасына сәйкес және олардың аумағында
шығарылған,
эмитент-бейрезиденттердің
бағалы
қағаздарын,
инвестициялық
бейрезидент қорлардың пайларын сатып
алуы;
- бейрезиденттердің жарғылық капиталына
қатысуды
қамсыздандыру
мақсатында
резиденттердің салымдарды енгізуі;
- резиденттердің бейрезидентке ақшаны
және өзге мүлікті сенімгерлікпен басқаруға
тапсыруы.
94. Резиденттің бейрезидентке және (немесе)
бейрезиденттің резидентке төлем сомасы
және (немесе) ақша аударымы баламасы 100
мың АҚШ долларынан асқан кезде туынды
қаржы
құралдарымен
жүргізілетін
операциялар (төлем сомасына базалық
активке жасалған төлем қосылмайды).
95.
Жеке
тұлғалардың
төмендегі
операциялары бойынша хабарлау туралы
куәлікті алу талап етілмейді:
1.Шетел банктерінде шоттар ашу. Банктің Бас
офисі мұндай шотқа (мұндай шоттан)
жасалатын ақша аударымының көлемі туралы
ай сайын, есепті кезеңнен кейінгі айдың 20-на
дейін (қоса есептегенде) ҚРҰБ-ға Қазақстан
Республикасында валюталық операцияларды
жүзеге асыру ережесінің 2-қосымшасында
белгіленген нысан бойынша есеп түрінде
хабарлайды;
2.Резидент жеке тұлғаның жылжымайтын
мүлікке меншік құқығын сатып алуға
байланысты
операция
жүргізуі.
Банк
резидент жеке тұлғалардың бейрезиденттер
пайдасына 100 мың АҚШ доллары
баламасынан
асатын
сомада
жасаған
төлемдері немесе бейрезиденттердің резидент
жеке тұлғалардың пайдасына 500 мың АҚШ
доллары баламасынан асатын сомада жасаған
төлемдері туралы ҚР ҰБ хабарлайды.
96. Жеке тұлғаның хабарлау туралы куәлігі
болмаған жағдайда, хабарлау режиміне
жататын валюталық операциялар бойынша
ақша төлемін және (немесе) аударымын
жүргізу кезінде банк хабарлау туралы
куәлікті алу қажеттілігі туралы резидентке
хабарлай отырып операция жүргізеді.
Бұл кезде Банк резиденттердің хабарлау
туралы куәлігі болмаған кезде резиденттердің
тапсырмасы
бойынша
(пайдасына)
жүргізілген төлемдер туралы ақпаратты

-приобретение резидентами ценных бумаг
эмитентов-нерезидентов,
паев
инвестиционных
фондов-нерезидентов,
выпущенных
в
соответствии
с
законодательством других государств и на их
территории;
-внесение резидентами вкладов в целях
обеспечения участия в уставном капитале
нерезидентов;
-передача резидентами нерезидентам денег и
иного
имущества
в
доверительное
управление.
94. Операции с производными финансовыми
инструментами при превышении суммы
платежа и (или) перевода денег резидентом
нерезиденту и (или) нерезидентом резиденту
эквивалента 100 тыс.долл.США (сумма
платежа не включает оплату за базовый
актив).
95. По следующим операциям физических
лиц не требуется получение свидетельства об
уведомлении:
1.Открытие счетов в иностранных банках. Об
объемах переводов денег на такой счет (с
такого счета) ежемесячно до 20 числа месяца
(включительно), следующего за отчетным
периодом, Головной офис Банка уведомляет
НБРК в виде отчета по форме, установленной
Приложением 2 к Правилам осуществления
валютных операций в РК;
2.Проведение
физическим
лицом
–
резидентом
операций, связанных с
приобретением права собственности на
недвижимость. О платежах физических лицрезидентов в пользу нерезидентов на сумму,
превышающую эквивалент 100 тыс. долл.
США, или платежах нерезидентов в пользу
физических лиц-резидентов на сумму,
превышающую эквивалент 500 тыс. долл.
США, банк уведомляет НБРК.
96.
При проведении платежей и (или)
переводов денег по валютным операциям,
подпадающим под режим уведомления, в
случае отсутствия у физического лица
свидетельства
об
уведомлении,
банк
проводит операцию, извещая резидента о
необходимости получения свидетельства об
уведомлении.
При этом банк представляет в НБРК
информацию о проведенных платежах по
поручениям (в пользу) резидентов при
отсутствии
у
них
свидетельств
об
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ҚРҰБ-ға ұсынады.
97. Жеке тұлғалардың «Депозиттік модуль»
арқылы жүргізілетін және валюталық
бақылаудан
өткізілетін
валюталық
операциялары туралы деректерді банк ҚР-да
Валюталық операцияларды жүзеге асыру
ережелерінің
2-ші
және
3-ші
қосымшаларында көзделген есеп түрінде
ұсынады.
1. ҚР-да валюталық операцияларды жүзеге
асыру ережесінің «Резидент-клиенттердің
тапсырмалары
бойынша
(пайдасына)
жүргізілген валюталық операциялар бойынша
ақша төлемдері және (немесе) аударымдары
туралы есеп» атты 2-қосымшасы хабарлау
туралы куәлікті ұсынбай-ақ жасалатын
валюталық операциялар, бағалы қағаздармен,
инвестқорлардың пайларымен, жарғылық
капиталына қатысу үлесімен, туынды қаржы
құжаттарымен
жасалатын
операциялар,
жылжымайтын
мүлікпен
жасалатын
операциялар
бойынша
деректердің
көрсетілуін көздейді (ҚР-да валюталық
операцияларды жүзеге асыру ережесінің 2қосымшасын толтыру жөніндегі нұсқаулар).
2. Есепті құру үшін келісімшарт бойынша
деректер
мен
клиент
жүргізген
төлемдер/ақша
аударымдары
туралы
ақпаратты Colvir АБЖ-дағы «Валюталық
бақылау» модуліне есепті айдың ішінде
уақтылы
енгізу
қажет.
Төлемді/ақша
аударымын өңдеген кезде Валюталық
операцияларды жүзеге асыру ережелерінің 2қосымшасын толтыру бойынша нұсқауларға
сәйкес валюталық операцияның сандық
кодын көрсету қажет, осыдан кейін осы
төлем/ақша аударымы туралы ақпарат 2қосымшасының «Есептер» нысанында есепті
ай бойынша есепте автоматты түрде
құрылады.
3. Банктің Бас офисі ай сайын ҚРҰБ-ға айдың
20-на дейін есеп береді. Филиалдар айдың 15не дейінгі мерзімде есепте көрсетілуге тиісті
ақпараттың
уақытылы
берілгенін,
толықтығын және дұрыстығын салыстырып
тексеруі тиіс.
4. 3-қосымша «Жеке тұлғалардың валюталық
операциялар бойынша жүргізген төлемдері
және (немесе) ақша аударымдары туралы
есеп». Есеп екі үлгі бойынша ұсынылады:
- 1ПБ үлгісі – төлем карталарын қолданбай
немесе банктік шот ашпай банктік шот
арқылы жүргізілген жеке тұлғаның төлемдері

уведомлении.
97. О валютных операциях физических лиц,
подлежащих валютному контролю, банк
передает
данные
в
виде
отчетов,
предусмотренных приложениями 2, 3 и 4 к
Правилам
осуществления
валютных
операций в РК.
1. Приложение
№
2 к Правилам
осуществления валютных операций в РК
«Отчет о платежах и (или) переводах денег
по валютным операциям, проведенным по
поручениям
(в
пользу)
клиентоврезидентов» предусматривает отражение
данных по валютным операциям без
предоставления
свидетельства
об
уведомлении,
операциям
с
ценными
бумагами,
паями
инвестфондов,
долями участия в уставном капитале,
производными финансовыми документами,
операциями с недвижимостью. (Указания по
заполнению Приложения № 2 к Правилам
осуществления валютных операций).
2. Для формирования отчета необходимо
своевременно,
в
течение
отчетного
месяца, заводить данные по контракту
и информацию о проведенных клиентом
платежах/переводах в модуль «Валютный
контроль» в АБС Colvir. При обработке
платежа/перевода необходимо
указать
цифровой код валютной операции, согласно
указаниям по заполнению Приложения №
2 к Правилам осуществления валютных
операций, вследствие чего информация о
данном платеже/переводе сформируется в
отчете автоматически за отчетный месяц, в
форме «Отчеты», Приложение 2.
3. Отчет представляется Головным офисом
Банка в НБРК ежемесячно, до 20 числа
месяца. Филиалы должны в срок до 15
числа
месяца
осуществить
сверку
информации, подлежащей отражению в
отчет, на предмет своевременности, полноты
и корректности.
4. Приложение 3 «Отчет о платежах и (или)
переводах
денег,
осуществленных
физическими
лицами
по
валютным
операциям». Отчет представляется по двум
формам:
Форма 1ПБ - по платежам и (или)
переводам
денег
физического
лица,
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және (немесе) ақша аударымдары бойынша;
- 2ПБ үлгісі – жеке тұлғаның уәкілетті
банктің төлем карточкасын қолданып
жүргізген төлемдері және (немесе) ақша
аударымдары немесе қолма-қол ақшаны алуы
бойынша.
5. 1-пб нысаны:
- төлем және (немесе) ақша аударым сомасы
50 мың АҚШ доллары баламасынан
асқандағы және жеке тұлғаның төлем
мақсатын растайтын құжаттарды беру
мүмкіндігі болмағандағы банктік шоттар
бойынша жүргізілген;
- төлем және (немесе) ақша аударым сомасы
10 мың АҚШ доллары баламасынан асқанда
уәкілетті банкте шот ашпай-ақ жүргізілген
төлемдер және (немесе) ақша аударымдары
туралы ақпаратты қамтиды.
6. 2-пб нысаны төлем және (немесе) ақша
аударым немесе алу сомасы 10 мың АҚШ
доллары баламасынан асқанда уәкілетті
банктің төлем карточкаларын пайдалану
арқылы жүргізілген төлемдер және (немесе)
ақша аударымдары туралы ақпаратты
қамтиды.
Бейрезидент жеке тұлғалардың шетелдік
банктердегі меншікті шоттарына (меншікті
шоттарынан) ақша аударымдары бойынша
ақпарат есепке қосылады.
7. Қазақстан Республикасында валюталық
операцияларды жүзеге асыру қағидаларының
«Тіркеу куәліктері, хабарлама туралы
куәліктер берілген валюталық шарттар
бойынша жүзеге асырылған ақша төлемі және
(немесе) аударымдары туралы есеп» атты 4қосымшасы тіркеу куәліктері, хабарлама
туралы куәліктер берілген валюталық
шарттар бойынша жүзеге асырылған ақша
төлемі және (немесе) аударымдары туралы
деректерді көрсетуді көздейді. Есепті құру
үшін келісімшарт, Тіркеу куәлігі, Хабарлама
туралы куәлік бойынша деректерді, сонымен
қатар клиент келісімшарт бойынша жүргізген
төлемдер/ақша
аударымдары
туралы
ақпаратты Colvir АБЖ-дағы «Валюталық
бақылау» модуліне есепті айдың ішінде
уақтылы енгізу қажет.

8.

Банктің

Бас

офисінің

клиенттердің

проведенным по банковскому счету без
использования платежных карточек либо без
открытия банковского счета;
- Форма 2ПБ - по платежам и (или) переводам
денег
или
снятию
наличных
денег
физическим
лицом,
проведенным
с
использованием
платежных
карточек
уполномоченного банка.
5. Форма 1-ПБ содержит информацию о
платежах и (или) переводах денег:
- проведенных по банковским счетам, если
сумма такого платежа и (или) перевода денег
превысила эквивалент 50 тысяч долларов
США и при отсутствии у физического лица
возможности
предоставить,
документы
подтверждающие назначение платежа;
- проведенных без открытия счета в
уполномоченном банке, если сумма такого
платежа и (или) перевода денег превысила
эквивалент 10 тысяч долларов США.
6. Форма 2-ПБ содержит информацию о
платежах и (или) переводах денег по
валютной операции либо снятии наличных
денег с банковского счета, проведенном с
использованием
платежной
карточки
уполномоченного банка, если сумма такого
платежа и (или) перевода денег либо такого
снятия превысила эквивалент 10 тысяч
долларов США.
В отчет включается информация по
переводам
денег
физических
лиц–
нерезидентов на
собственные счета (с
собственных счетов) в иностранных банках.
7. Приложение
№ 4 к Правилам
осуществления валютных операций в РК
«Отчет о платежах и (или) переводах денег,
осуществленных по валютным договорам, на
которые были выданы регистрационные
свидетельства,
свидетельства
об
уведомлении» предусматривает отражение
данных о платежах и (или) переводах денег,
осуществленных по валютным договорам, на
которые были выданы регистрационные
свидетельства,
свидетельства
об
уведомлении.
Для
формирования
отчета необходимо своевременно, в течение
отчетного месяца, заводить данные по
контракту,
Регистрационному
свидетельству/Свидетельству
об
уведомлении, а также информацию о
проведенных
клиентом
по
контракту
платежах/переводах в модуль «Валютный
контроль» в АБС Colvir.
8. Отчет Приложение 4 предоставляется в
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валюталық заңнама талаптарын сақтауын
бақылауға жауапты бөлімшесі ай сайын
айдың 20-ына дейін ҚРҰБ-ға 4-қосымша
бойынша есеп ұсынады. Филиалдар айдың
15-іне дейін есепте (1-пб нысаны) көрсетілуге
тиісті ақпараттың уақытылы, толық және
дұрыс болуын салыстырып тексеруі қажет.
9. Банктің Бас офисінің клиенттердің
валюталық заңнама талаптарын сақтауын
бақылауға жауапты бөлімшесі ай сайын
айдың 20-ына дейін ҚРҰБ-ға есеп (1-ПБ және
2-ПБ нысандары) ұсынады. Филиалдар айдың
15-іне
дейін
есепте
(1-ПБ
нысаны)
көрсетілуге тиісті ақпараттың уақытылы,
толық және дұрыс болуын салыстырып
тексеруі қажет.
10. Есеп (1-ПБ нысаны) Colvir АБЖ-дағы
«Валюталық бақылау» модулінде автоматты
түрде құрылады, есеп туралы ақпарат клиент
ұсынған құжаттарға сәйкес филиалдар
енгізген деректер негізінде көрсетіледі.
Есептің нақтылығы шот менеджерінің
бағдарламада
операция
түрін
дұрыс
таңдауына және растау құжаттарының
болуын
немесе
болмауын
көрсетуіне
байланысты болады.
98. Валюталық операциялар бойынша
уақытылы, толық және шынайы есепті
қамтамасыз
ету
мақсатында
тіркеу
куәліктерін және хабарлау туралы куәліктерді
алу бойынша өтініш білдіру мерзімдерін
бұзғаны үшін және жалған ақпаратты бергені
үшін, сондай-ақ валюталық операциялар
бойынша есептілікті уақытылы ұсынбағаны
үшін әкімшілік жауапкершілік көзделген.
99. Валюталық заңнаманың талаптарына
сәйкес төлемдер мен аударымдар жүргізу
кезінде алдын ала валюталық бақылауды
жүзеге асыру үшін жеке тұлғаның шотына
қызмет көрсететін шот менеджері жауап
береді.
100. Клиенттің өтініші бойынша жүргізілетін
төлемдер мен аударымдардың заңдылығына
және негізділігіне ФҚБ-ның аға менеджері
жауап береді.
101.
Осы
Процедураның
98-т.
1тармақшасында, 5-тармақшасында және 7тармақшасында
көзделген
және
банк

НБРК
Головным
офисом
банка
Подразделением,
ответственным
за
контроль
за
соблюдением
клиентами
требований
валютного
законодательства
ежемесячно, до 20 числа месяца. Филиалы
должны в срок
до 15 числа месяца
осуществить сверку информации, подлежащей
отражению в отчет (Форма 1-ПБ), на предмет
своевременности, полноты и корректности.
9.
Отчет
(Формы
1-ПБ
и
2-ПБ)
предоставляется в НБРК Головным офисом
банка Подразделением, ответственным за
контроль
за соблюдением клиентами
требований валютного законодательства
ежемесячно, до 20 числа месяца. Филиалы
должны в срок до 15 числа месяца
осуществить
сверку
информации,
подлежащей отражению в отчет (Форма 1ПБ), на предмет своевременности, полноты и
корректности.
10. Отчет (Форма 1-ПБ) автоматически
формируется
в
АБС
Colvir
модуле
«Валютный контроль», информация в отчете
отражается на основании данных, введенных
филиалами,
согласно
предоставленных
клиентом документов. Достоверность отчета
зависит от правильного выбора менеджером
счета в программе типа операции и указания
наличия или отсутствия подтверждающих
документов.
98. В целях обеспечения своевременного,
полного и достоверного учета по валютным
операциям,
предусматривается
административная
ответственность
за
нарушение сроков обращения за получением
регистрационных
свидетельств
и
свидетельств
об
уведомлении,
за
предоставление недостоверной информации,
а также за несвоевременное представление
отчетности по валютным операциям.
99. Ответственность за осуществление
предварительного валютного контроля при
проведении платежей и переводов в
соответствии с требованиями валютного
законодательства, несет менеджер счета,
обслуживающий счет физического лица.
100. Ответственность за законность и
обоснованность проводимых платежей и
переводов по заявлению клиента, несет
старший менеджер СПФ.
101. Ответственность за достоверность
данных в Отчетах, предусмотренных п.97 п.п.
1, 5 и п.7 настоящей Процедуры и
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бойынша жиынтық есепті құру үшін филиал
ұсынатын
Есептердегі
деректердің
шынайылығы үшін ФҚБ басқарушысы жауап
береді. ҚР ҰБ-ның
Банкке қоятын
айыппұлдары филиалдың кінәлі тұлғасының
есебінен өндіріп алынады.

предоставляемых
филиалом
для формирования сводного отчета по банку,
несет
Управляющий
СПФ.
Штрафы,
выставляемые НБРК на Банк, возмещаются за
счет виновного лица филиала.

102. Филиал директорлары жұмыста бірнеше
рет бұзушылықтар жасаған және кемшіліктер
жіберген жұмыскерлерге уақытылы жазалау
шараларын қолдану үшін жауап береді.
6. Сенімхат негізінде шот/салым бойынша
операцияларды жүзеге асыру
103. ФҚБ-да сенімхаттармен жұмыс жүргізу
бойынша жауапты жұмыскер (бір ФҚБ-да
кемінде 3 (үш) жұмыскер) тағайындалады.
Сенімхаттармен жұмыс жүргізу бойынша
жауапты жұмыскер Клиенттің атынан жинақ
немесе ағымдағы шотты ашуға және/немесе
басқаруға
үшінші
тұлғаның
құқығын
куәландыратын құжат ретінде Қазақстан
Республикасының
заңнамасына
сәйкес
куәландырылған сенімхаттарды қабылдауы
мүмкін.
104. Сенім білдірілген тұлға сәйкес Сенімхат
негізінде Клиенттің атынан Сенімхатта
көрсетілген операцияларды жүзеге асыруға
құқылы.
105. Сенімхат (соның ішінде Бас сенімхат)
Қазақстан Республикасының нотариаттық ісәрекет жасау туралы заңнамасына сәйкес
ресімделуі тиіс жә не онда ресімделген орны
мен күні, аты-жөні, Клиенттің тегі, аты-жөні,
туған жері және тұратын орны, Сенім
білдірілген тұлғаның тегі, аты-жөні, тұратын
орны, Сенімхаттың қолданыс мерзімі,
Клиент Сенім білдірілген тұлғаға беретін
құқықтар,
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына сәйкес Сенімхатты куәландыру
үшін
Сенім
білдірілген
тұлғаның,
нотариустың немесе уәкілетті органның
қолдары мен оның мөрі міндетті түрде болуы
тиіс. Сенімхат үш жылдан аспайтын мерзімге
беріледі. Егер Сенімхатта одан ұзақ мерзім
көрсетілсе, ол үш жылдың ішінде жарамды
болып есептеледі, егер қолданыс мерзімі
көрсетілмесе, берілген күннен бастап бір
жылдың ішінде жарамды болып есептеледі.
Берілген күні көрсетілмеген сенімхат
жарамсыз болып есептеледі.

102.
Директора
филиалов
несут
ответственность за своевременное принятие
мер воздействия к работникам, неоднократно
допускающим в работе нарушения и
недостатки.
6. Осуществление операций по
счету/вкладу на основании доверенности
103. В
СПФ назначается работник,
ответственный за работу с Доверенностями (
не более 3-х работников в одном СПФ).
Ответственным работником по работе с
доверенностями в качестве документа,
удостоверяющего право третьего лица на
открытие и/или распоряжение от имени
Клиента сберегательным или текущим
счетом, могут приниматься Доверенности,
удостоверенные
в
соответствии
с
законодательством Республики Казахстан.
104. Доверенное лицо на основании
соответствующей Доверенности вправе от
имени Клиента осуществлять операции,
указанные в Доверенности.
105. Доверенность (в т.ч. Генеральная)
должна быть оформлена в соответствии с
законодательством Республики Казахстан о
совершении нотариальных действий, и
обязательно содержать место и дату
оформления, ФИО, место рождения и место
жительства Клиента ФИО, место жительства
Доверенного
лица,
срок
действия
Доверенности, права, которыми Клиент
наделяет
Доверенное
лицо,
подписи
Доверителя,
нотариуса
либо
лица
уполномоченного
органа
удостоверять
Доверенность
в
соответствии
с
законодательством Республики Казахстан и
его печать. Доверенность может быть выдана
на срок не более трех лет. Если в
Доверенности указан более длительный срок,
она действительна в течение трех лет, если
срок действия не указан - действительна в
течение одного года со дня выдачи.
Доверенность, в которой не указана дата ее
выдачи, является ничтожной.

6 Егер кәмелет жасына толмаған тұлғаның

106.

Предоставление

Доверенности

не
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пайдасына жасалатын шартты кәмелет
жасына толмаған тұлғаның ата-анасы немесе
басқа заңды өкілі жасаса, Сенімхатты ұсыну
талап етілмейді. Басқа жағдайларда кәмелет
жасына толмаған тұлғаның пайдасына басқа
тұлғалардың
ағымдағы
шотты
ашуы
Сенімхат негізінде жүзеге асырылады.
107. Сенімхатты үшінші тұлғаға берген кезде
Клиент оған Сенімхат берілгеннен кейін
бірден филиалдың бөлімшесіне Сенімхаттың
нотариатты куәландырылған көшірмесін
ұсынуға міндетті. Кері жағдайда Банк шот
бойынша операция жасамауға және Сенім
білдірілген тұлға ұсынған Сенімхатты 3 (үш)
жұмыс күні ішінде қарастыруға құқылы.
108.
Клиент
сенімхаттың
нотариатты
куәландырылған көшірмесін ұсынған кезде,
Сенімхаттармен жұмыс жүргізу бойынша
жауапты жұмыскер сенімхатты қабылдап,
нөмірленген және тігілген «Сенім білдірілген
тұлғаларды
есепке
алу
журналында»
Сенімхат қабылданған күнді және уақытты
көрсете отырып, оны Клиенттің жеке өзі
бергені туралы жазады және оны растау үшін
Клиентке қол қойғызады. Апта сайын МБКҚда «Сенім білдірілген тұлғалар бойынша
есепті»
құрады
және
қолданыстағы
сенімхаттарға мониторинг жүргізеді.
109.
Сенімхаттың
нотариатта
куәландырылған көшірмесі шот ашылған
Банк бөлімшесінің орналасқан жерінен тыс
жерде берілген жағдайда:
1. Клиент мұндай сенімхатты өзінің тұрған
жері бойынша Банктің филиалына ұсына
алады.
2. Осы филиалдың/ФҚБ-ның жұмыскері
Клиенттің шоты(-тары) ашылған филиалға
Сенімхаттың нотариатта куәландырылған
көшірмесін жөнелтуді өтініп, филиалдың
бірінші басшысының атына еркін үлгіде
ресімделген Клиенттің өтінішін қабылдауы
тиіс, Басқарушы директор бекіткен «Жеке
тұлғалардың жинақ және ағымдағы шоттары»
бизнес процесі бойынша технологиялық
картаның 11-бөлімінде көзделген тәртіппен
Клиенттің жеке тұлғасын
анықтап, қажет
болған жағдайда оның шоты(-тары) ашылған
филиалға/ФҚБ-ға хабарласуы тиіс.
3. Өтінішті Кіріс құжаттамасы журналына
тіркегеннен кейін, Сенімхаттың нотариатта
куәландырылған
көшірмесін
және

требуется в случаях, если Договор в пользу
несовершеннолетнего
лица
заключается
родителем
или
иным
законным
представителем последнего. В остальных
случаях открытие текущего счета другими
лицами в пользу несовершеннолетнего лица
осуществляется на основании Доверенности.
107. При выдаче Доверенности третьему
лицу, Клиент обязан лично предоставить
нотариально
заверенную
копию
Доверенности в подразделение филиала сразу
после выдачи им Доверенности. В противном
случае, Банк оставляет за собой право не
осуществлять
операции по счету и
рассматривать
предоставленную
Доверенность Доверенным лицом в течение
3 (трех) рабочих дней.
108. Ответственный работник по работе с
доверенностями,
при
предоставлении
Клиентом нотариально заверенной копии
доверенности принимает и производит запись
в пронумерованном и прошнурованном
«Журнале учета доверенных лиц» о факте ее
предоставления самим Клиентом с указанием
даты и времени приема и скрепляет
подписью Клиента. На еженедельной основе
формирует в ЕКХД «Отчет по доверенным
лицам»
и осуществляет мониторинг
действующих доверенностей.
109.
В случае выдачи
нотариально
заверенной копии Доверенности не по месту
нахождения подразделения Банка, где открыт
счет:
1. Клиент может предоставить такую
Доверенность в филиал Банка по месту
своего нахождения.
2. Работнику данного филиала/ СПФ
необходимо принять Заявление от Клиента,
оформленное в свободной форме, на имя
первого руководителя филиала, с просьбой об
отправке нотариально заверенной копии
Доверенности в филиал, где открыт (-ы) его
счет (-а), удостовериться в личности Клиента
в порядке, предусмотренном разделе 11
технологической карты по бизнес - процессу
«Сберегательные
и
текущие
счета
физических
лиц»
утвержденной
управляющим
Директором,
и
при
необходимости связаться с филиалом/ СПФ
владельца счета (-ов).
3. После регистрации Заявления в Журнале
входящей
документации,
необходимо
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тұпнұсқасымен салыстырылған
жеке
куәліктің көшірмесін (құжаттың, жеке
куәліктің көшірмесінің сыртқы жағында
құжатты салыстырған орындаушының атыжөні
көрсетіліп,,
«Жеке
тұлғасы
куәландырылған» деген жазба, оның қолы
мен мөрі болуы тиіс) алғаны жөніндегі
хабарламамен тапсырыс поштасы арқылы
Клиенттің шоты ашылған филиалға жөнелту
қажет. Клиенттің өтініші, жөнелту бланкінің
көшірмесі және Сенімхаттың нотариатта
куәландырылған көшірмесінің көшірмесі
Клиентке қызмет көрсетілген филиалда
«Сенім білдірілген тұлғалар»
папкасына
тігіледі.
Сенімхаттың
нотариатта
куәландырылған
көшірмесін
жөнелтуге
өтініштің болуы ең алдымен оны кейіннен
бақылау үшін қажет.
Құжаттар жолда
жоғалған,
Сенімхаттың
нотариатта
куәландырылған көшірмесін қабылдаған
жұмыскер жұмыстан босатылған жағдайда
және
Сенімхаттың
нотариатта
куәландырылған
көшірмесін қабылдау
фактісін растауды талап ететін басқа да
жағдайларда, өтініш Клиенттің шоты(-тары)
ашылған филиалға берген Сенімхаттың
нотариатта
куәландырылған
көшірмесін
филиал қабылдағанын растайды.
110. Операция тікелей жүргізілген кезде
Сенім білдірілген тұлға ұсынған шотты ашу
немесе басқару құқығын беретін сенімхатты
Сенімхаттармен жұмыс жүргізу бойынша
жауапты жұмыскер:
- осы Процедураның 105-тармағын есепке ала
отырып;
- шот нөмірінің дұрыстығын (болған кезде);
- шотты/салымды ашуға/жабуға/ басқаруға
қатысты өкілеттіктерді сипаттау, оның ішінде
ақша салу, операция жүргізу, ақша аудару,
ақша алу және тағы басқа бойынша
өкілеттіктердің болуын тексереді. Клиентке
қажетті барлық операциялар болған және
деректер дұрыс берілген кезде жауапты
жұмыскер шот бойынша операцияларды
стандартты түрде іске асырады. Даулы
мәселелер болған кезде сенімхат пен басқа
құжаттар заңгердің қарастыруына беріледі.
- сенімхаттармен жұмыс жүргізу бойынша
жауапты жұмыскер ұсынылған сенімхаттың
мәтіні бойынша сенімхатта көрсетілген ісәрекеттерді
жасау
бойынша
қажетті

отправить нотариально заверенную копию
Доверенности и копию удостоверения
личности, сличенной с оригиналом в филиал,
где открыт счет Клиента (на обороте копии
документа,
удостоверения
личности
необходимо указать ФИО исполнителя,
сличившего документ с записью «Личность
удостоверена», подписью и штампом)
заказной почтой с уведомлением. Заявление
Клиента, копия бланка отправки и копия
нотариально заверенной копии Доверенности
подшиваются в папке «Доверенные лица» в
филиале, в который обратился Клиент.
Наличие Заявления на отправку нотариально
заверенной копии Доверенности в первую
очередь
связано с последконтролем.
Заявление подтверждает принятие филиалом
от Клиента нотариально заверенной копии
Доверенности в филиал, где открыт (-ы) его
счет (-а), в случаях: утери по дороге
документов,
увольнении
работника,
принявшего нотариально заверенную копию
Доверенности и иных случаях, требующих
подтверждения факта принятия нотариально
заверенной копии Доверенности

110. При непосредственном осуществлении
операции, предоставленная Доверенным
лицом Доверенность на право открытия или
распоряжения
счетом,
проверяется
ответственным работником по работе с
доверенностями:
- с учетом п. 105 настоящей Процедуры;
- на корректность номера счета (при
наличии);
- на наличие описания полномочий в части
открытия/закрытия/распоряжения
счетом/вкладом, в том числе на: внесение
денег, осуществление операций, перевод
денег, изъятие денег и прочее. При
наличии всех необходимых клиентом
операций и корректно отраженных данных,
Ответственный
работник
стандартно
осуществляет операции по счету. При
наличии
спорных
вопросов
отдает
Доверенность и другие документы на
рассмотрение юристу.
- по тексту предоставленной Доверенности,
ответственный работник по работе с
доверенностями обращается к юристу
СПФ
за
получением
разъяснений

50

өкілеттіктердің
болуына
қатысты
түсініктемелерді алу үшін ФҚБ заңгеріне
хабарласады, осы мәселеге қатысты заңгер
1 данада сенімхат бойынша қысқаша заңды
қорытынды береді. ФҚБ-да заңгер болмаған
жағдайда, ұсынылған құжаттар филиалдың
заңгеріне қарастыру үшін жіберіледі. ФҚБ
заңгері ұсынған заңды қорытынды «Сенім
білдірілген тұлғалар» папкасына тігіледі.
111.
Сенімхаттармен
жұмыс
жүргізу
бойынша
жауапты
жұмыскер
Банк
сенімхатты қабылдаған кезде сенімхатта
көрсетілген Сенім білдірілген тұлғаның
(сенімхатта болған жағдайда) және Клиенттің
қолдарын қол қою үлгілерімен міндетті түрде
салыстырып тексеруі қажет.
112.
Банк
қабылдаған
Сенімхатты
Сенімхаттармен жұмыс жүргізу бойынша
жауапты жұмыскер Сенім білдірілген
тұлғаның аты-жөнін, жинақ / ағымдағы
шоттың (-тардың) нөмір(-лер)ін, Сенімхат
берілген іс-әрекетті(-терді), Сенімхаттың ісәрекет ету мерзімін, тізілім нөмірін және
Сенімхат бойынша белгілі талаптар болған
жағдайда ескертуді көрсете отырып «Сенім
білдірілген
тұлғалар
бойынша
есеп
журналында» тіркейді.
Депозиттік шотты ашу/пайдалану/жабу үшін
берілген сенімхат «DDEPO»/«DSEARHCLI»
тапсырмасының «Сенімді тұлғаны енгізу»
операциясы атты қосымша беті және
MCLIEN
«Клиенттердің
карточкасын
жүргізу»
тапсырмасының
«Уәкілетті
тұлғалар» атты қосымша беті арқылы
жасалады.
Ағымдағы шотты ашу/пайдалану/жабу үшін
берілген
сенімхат
«MCLIEN»
тапсырмасының «Уәкілетті тұлғалар» атты
қосымша беті арқылы жасалады.
113. Сенім білдірілген тұлға сенімхатты
ұсынған кезде Банк сенімхаттың түпнұсқасын
Сенім білдірілген тұлғаға қайтарады, ал
сенімхаттың нотариатты куәландарылған
көшірмесі Банкте қалады. Бұл кезде Сенім
білдірілген тұлға міндетті түрде сенімхаттың
нотариатты куәландарылған көшірмесінің
сыртқы жағына өз қолымен аты-жөнін,
Банктің сенімхаттың түпнұсқасын қайтару
уақытын, күнін көрсетеді және қолын қояды.
сенімхаттың
көшірмесі
сенімхаттармен
жұмыс
жүргізу
бойынша
жауапты
жұмыскердің қолы және мөртабаны арқылы

относительно
наличия
необходимых
полномочий на совершение действий,
указанных в Доверенности, где последним
предоставляется краткое юридическое
заключение по Доверенности в 1
экземпляре. В случае отсутствия юриста в
СПФ,
предоставленные
документы
направляются на рассмотрение юристу
филиала. Предоставленное юридическое
заключение юристом СПФ подшивается в
папке «Доверенные лица».
111. Ответственный работник по работе с
доверенностями при принятии Банком
Доверенности обязательно должен сличить
подпись Доверенного лица (при наличии в
Доверенности) и Клиента, указанного на
Доверенности с образцами подписей.
112.
Принятая
Банком
Доверенность
регистрируется ответственным работником
по работе с доверенностями в «Журнале
учета по доверенным лицам», с указанием
ФИО Доверенного лица, номера (-ов)
сберегательного (-ых)/ текущего (-их) счета (ов), действия (-ий), на которые выписана
Доверенность, срока действия Доверенности,
реестрового номера и примечания, если были
определенные условия по Доверенности.
Заведение доверенности, выписанной на
открытие/распоряжение/закрытие
депозитного счета, осуществляется в задаче
«DDEPO»/«DSEARHCLI»
во
вкладке
Операции «Ввод доверенного лица», а также
в задаче MCLIEN «Ведение картотеки
клиентов» во вкладке «Уполномоченные
лица».
Заведение доверенности, выписанной на
открытие/распоряжение/закрытие текущего
счета, осуществляется в задаче «MCLIEN»
через вкладку «Уполномоченные лица».
113. При предъявлении Доверенности
Доверенным лицом, Банк возвращает
оригинал Доверенности Доверенному лицу, а
нотариально заверенная копия Доверенности
остается в Банке. При этом в обязательном
порядке Доверенным лицом на обороте
нотариально
заверенной
копии
Доверенности собственноручно указывается
ФИО, время, дата и подпись о возврате
оригинала Доверенности Банком. Копия
Доверенности заверяется подписью и
штампом ответственного работника по
работе с доверенностями и передается
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расталады және ФҚБ-ның ішкі бақылауға
жауапты жұмыскеріне тапсырылады.
114. ФҚБ-дағы кейінгі бақылауды жүзеге
асыратын
жұмыскер
қабылданған
құжаттардың толықтығын, Сенім білдірілген
тұлғаның мәліметтерін дұрыс енгізілуін
«DDEPO»/«DSEARHCLI» және «MCLIEN»
тапсырмасында, сондай-ақ «Сенім білдірілген
тұлғалар бойынша есеп журналында»
тексереді, Сенімхаттың көшірмесін Банктің
осы құрылымдық бөлімшесінде жасалған
Клиенттің досьесіне тігеді.
115. Клиент ұсынған сенімхаттың нотариатты
куәландырылған
көшірмесі,
Сенім
білдірілген тұлғаның ЖСН-і көрсетілген жеке
тұлғасын
куәландыратын
құжаттың
көшірмесі,
қол
қою
үлгісі,
заңды
қорытындымен (болған кезде) бірге жұмыс
жүргізу үшін ФҚБ-ның сенімхаттармен
жұмыс
жүргізу
бойынша
жауапты
жұмыскерінде
қалады
және
«Сенім
білдірілген тұлғалар» папкасына тігіледі.
116. ФҚБ-ның сенімхаттармен жұмыс
жүргізу бойынша жауапты жұмыскері Сенім
білдірілген тұлға Клиенттің шот(-тар)ы
бойынша операцияларды жүзеге асыру
мақсатында Банкке әрбір өтініш білдірген
кезде Сенім білдірілген тұлғадан сенімхаттың
түпнұсқасын талап етуге міндетті.
117. Банк
Клиенттің шоты (шоттары)
бойынша
жүргізілген
операцияларды
Клиенттің
шоты
(шоттары)
ашылған
бөлімшеде
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына сәйкес ресімделген сенімхаттың
негізінде қарастырады және жүзеге асырады.

ответственному
работнику
СПФ
за
внутренний контроль.
114.
Работник,
осуществляющий
последующий контроль в СПФ, проверяет
полноту принятых документов, правильность
занесения данных Доверенного лица в задачи
«DDEPO»/«DSEARHCLI» и «MCLIEN», а
также в «Журнале учета по доверенным
лицам», подшивает копию Доверенности в
досье Клиента, заведенное в данном
структурном подразделении Банка.

118. Сенім білдірілген тұлға «Мобильділік»
атты қол жеткізу жүйесі бойынша шотты(тарды) қолдана алмайды.
119. Шоттардың санына қарамастан (егер
сенімхат бірнеше шотты басқаруға берілсе),
Сенім білдірілген тұлғаға 1 (бір) жұмыс күні
ішінде 700 000 (жеті жүз мың) теңгеден
немесе шетел валютасындағы баламасынан
аспайтын соманы беруге кеңес беріледі.
Көрсетілген сомадан жоғары сома тек келесі
жұмыс күні беріледі.
120. Сенімхатты берген Клиент кез келген
уақытта Сенімхаттың күшін жоя алады
немесе басқаға қайта сеніп тапсыра алады, ал
сенімхат берілген тұлға одан бас тарта алады.
Осы құқықтан бас тарту туралы келісім
жарамсыз болып табылады.
Егер Клиент сенімхаттың күшін жойғысы

118. Доверенное лицо не может пользоваться
счетом
(-ми)
по
системе
доступа
«Мобильность».
119. Независимо от количества счетов (в
случае, если Доверенность выдана на
распоряжение несколькими счетами) в 1
(один) рабочий день рекомендуется выдача
суммы Доверенному лицу, не превышающей
700 000 (семьсот тысяч) тенге или эквивалент
в иностранной валюте. Свыше указанной
суммы - только на следующий рабочий день.
120. Клиент, выдавший Доверенность, может
во всякое время отменить Доверенность или
передоверить, а лицо, которому выдана
доверенность, отказаться от нее. Соглашение
об отказе от этого права ничтожно.
Если Клиент изъявил желание отменить
Доверенность или передоверить полномочия

115.
Нотариально
заверенная
копия
Доверенности, предоставленная Клиентом,
копия
документа,
удостоверяющего
личность, содержащая ИИН Доверенного
лица,
вместе
с
образцом
подписи,
юридическим заключением (при наличии)
остается у ответственного работника по
работе с доверенностями СПФ для работы и
подшивается в папке «Доверенные лица».
116. Ответственный работник по работе с
доверенностями СПФ обязан при каждом
обращении Доверенного лица в Банк, в целях
осуществления операций по счету
(-ам)
Клиента требовать от Доверенного лица
предоставления оригинала Доверенности.
117. Банк рассматривает и осуществляет
операции по счету (-ам)
в том
подразделении, где открыт счет (-а) Клиента
на основании доверенности, оформленной в
соответствии
с
Законодательством
Республики Казахстан.
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келсе
немесе
Сенімхатта
көзделген
уәкілеттіктерді басқа тұлғаға қайта сеніп
тапсырғысы
келсе,
ол
қолданыстағы
Сенімхатты берген нотариусқа хабарласуы
тиіс. Клиент 1 (бір) жұмыс күні ішінде
филиалдың бөлімшесіне Сенімхаттың күші
жойылғанын
немесе
басқаға
сеніп
тапсырылғанын растайтын нотариустың
хатын жеке өзі ұсынуға міндетті.
121. Тиісті нотариустан сенімхаттың (оның
ішінде Бас сенімхаттың) күшінің жойылғаны
(бұдан кейін – күшін жою) туралы хатты
ұсынған кезде, мұндай күшін жою туралы
хаттың түпнұсқасы Банкте қалады.
122.
Сенімхаттың
қолданыс
мерзімі
аяқталғанша немесе Клиент өзі оның күшін
жойғанша, банктік шотты(-тарды) ашу
және/немесе қолдану құқығы бойынша
Сенімхаттың нотариатта куәландырылған
көшірмесі ФҚБ-ның Сенімхаттармен жұмыс
жүргізу бойынша жауапты жұмыскерінде
сақталады. Сенімхаттың қолданыс мерзімі
аяқталғаннан кейін немесе Клиент оның
күшін жойғаннан кейін Сенімхаттармен
жұмыс жүргізу бойынша жауапты жұмыскер
«DDEPO»/ «DSEARHCLI» және «MCLIEN»
міндеттеріне тиісті өзгерістерді енгізеді және
Клиенттен Сенімхаттың күшін жоюды
қабылдаған күні мен уақытын көрсететілген
«Сенім білдірілген тұлғаларды есепке алу
журналында» өзінің қолымен бекітілген
жазбаны жасайды.

предусмотренные Доверенностью - другому
лицу, то ему необходимо обратиться к
нотариусу,
выдавшему
действующую
Доверенность. В течение одного 1 (одного)
рабочего дня, Клиент обязан лично
предоставить в подразделение филиала
письмо от нотариуса, подтверждающее
отмену или передоверие Доверенности.

123. Сенiмхаттың қолданысын тоқтатуға:

123. Основанием для прекращения действия
Доверенности является:
- истечение срока доверенности;
- прекращение действий, предусмотренных
Доверенностью;
- отмены доверенности лицом, выдавшим
ее;- отказ лица, которому выдана
Доверенность;
- смерть лица, выдавшего Доверенность,
признание его недееспособным, ограниченно
дееспособным
или
безвестно
отсутствующим;
- смерть гражданина, которому выдана
Доверенность,
признание
его
недееспособным, ограниченно дееспособным
или безвестно отсутствующим;

- сенiмхат мерзiмiнiң өтуi;
- сенiмхатта көзделген іс-әрекеттердiң
тоқтатылуы;
- сенімхатты берген тұлға оның күшін жоюы;
- сенiмхат берiлген тұлғаның одан бас
тартуы;
- сенiмхат берген тұлғаның қайтыс болуы,
оның
әрекетке
қабілетсіз,
әрекетке
қабілеттілігі шектеулі немесе хабар-ошарсыз
кеттi деп танылуы;
- сенiмхат берiлген азаматтың қайтыс болуы,
оның
әрекетке
қабілетсіз,
әрекетке
қабілеттілігі шектеулі немесе хабар-ошарсыз
кеттi деп танылуы негіз болады.
Сенімхаттың қолданысы 120-тармақтың
көрсетілген себептер бойынша тоқтатылған
кезде Банкке жүгінген тұлға сенімхаттың
қолданысын тоқтату негіздемесін растайтын

121.
При
предъявлении
письма
от
соответствующего нотариуса об отмене
(далее - отмена) Доверенности (в т.ч.
Генеральной), оригинал такой отмены
остается в Банке.
122. До истечения срока действия или отмены
самим Клиентом, нотариально заверенная
копия Доверенности на право открытия и/или
распоряжения банковским(-ими) счетом(ами) хранится у ответственного работника по
работе с Доверенностями СПФ. По
истечению срока действия или отмены
Доверенности Клиентом, ответственный
работник по работе с Доверенностями,
вносит соответствующие изменения в задачи
«DDEPO»/«DSEARHCLI» и «MCLIEN» и
осуществляет запись в «Журнале учета
доверенных лиц» с указанием даты и времени
приема отмены Доверенности от Клиента,
скрепленной
его
подписью
в
соответствующем Журнале.

При
прекращении
Доверенности
по
причинам,
указанным в п.120,
лицо,
обратившееся в Банк, должно предоставить
документы, подтверждающие
основание
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құжаттарды ұсынуы тиіс.
124. Банктің осы құрылымдық бөлімшесінде
Клиенттің шот(-тар)ын жапқан күнге дейін
сақталатын Клиенттің досьесіне құжаттарды
тігу үшін әзірленген сенімхатты, оған қоса
барлық басқа құжаттарды (қол қою үлгісін,
Сенім
білдірілген
тұлғаның
ЖСН-і
көрсетілген жеке тұлғасын куәландыратын
құжаттың және сенімхаттың қолданысының
тоқтатылғанын растайтын құжатты (болған
жағдайда) сенімхаттармен жұмыс жүргізу
бойынша жауапты жұмыскер ФҚБ-дағы
кейінгі
бақылауды
жүзеге
асыратын
жұмыскерге тапсырады.
125. ФҚБ-дағы кейінгі бақылауды жүзеге
асыратын жұмыскер әзірленген Сенімхат
бойынша
тапсырылатын
құжаттардың
толықтығын, Сенім білдірілген тұлға
бойынша
«DDEPO»/«DSEARHCLI»
тапсырмасындағы және «Сенім білдірілген
тұлғалардың
есебі
журналындағы»
өзгерістердің дұрыс енгізілуін тексереді.
126. Сенімхаттың негізінде жүргізілген
шығыс
операциялары
және
қауырт
деректерді
(аты-жөні
және
ЖСН)
редакциялау Сенім білдірілген тұлғаның
бекітілген паролін енгізу арқылы расталады.
Сенім білдірушінің бекітілген паролі болған
жағдайда, Сенім білдіруші Сенім білдірілген
тұлғаға оны хабарлауы қажет.
Сенім
білдірушінің
бекітілген
паролі
болмаған жағдайда, келесі әс-әрекеттерді
жасауы қажет: Сенім білдірілген тұлға өтініш
жасаған
кезде
бекітілген
парольді
енгізу/ауыстыру туралы өтініштің (24қосымша) негізінде оны береді. Өтініште
парольдің сенімхаттың негізінде берілгені
туралы
көрсету
қажет.
Парольді
беру/ауыстыру бойынша өкілеттік сенімхатта
көрсетілуі тиіс.

прекращения действия Доверенности.
124. Отработанную Доверенность, включая
все другие документы (образец подписи,
копия
документа,
удостоверяющего
личность, содержащая ИИН Доверенного
лица,
и
документ,
подтверждающий
прекращение действия Доверенности (при
наличии), ответственный работник по работе
с Доверенностями передает работнику,
осуществляющему последующий контроль в
СПФ для подшивки документов в досье
Клиента, где хранится до дня закрытия счета
(- ов) Клиента в данном структурном
подразделении Банка.
125.
Работник,
осуществляющий
последующий контроль в СПФ, проверяет
полноту передаваемых документов по
отработанной Доверенности, правильность
внесения изменений по Доверенному лицу в
задачи
«DDEPO»/«DSEARHCLI»
и
«MCLIEN» и в «Журнале учета доверенных
лиц».
126. Расходные операции и редактирование
критичных данных (ФИО и ИИН) на
основании Доверенности подтверждаются
вводом фиксированного пароля Доверенным
лицом. В случае наличия у Доверителя
фиксированного пароля - Доверителю
необходимо сообщить его Доверенному лицу.
В случае отсутствия фиксированного пароля
у Доверителя – необходимо совершить
следующие действия: при обращении
Доверенного
лица
необходимо
присвоить его на основании Заявления на
заведение/ смену фиксированного пароля
(Приложение 24). В заявлении необходимо
указать, что пароль присвоен на основании
Доверенности. Полномочия по присовению/
смене пароля должны быть отражены в
Доверенности.
7. Ограничения при залоге вклада

7. Салымды
шектеулер

кепілге

беру

кезіндегі

127. Қолданыстағы салым (депозит) банк
ұсынған қарыздар бойынша кепіл заты
ретінде
қабылдануы
мүмкін.
Кепілге
қабылдау «Депозит-кепілдік» банктік салым
шартын (кредитті қамсыздандыру) немесе
«Депозит-кепілдік» банктік салым шартын
(сыйақы ай сайын шоғырландырылады) ашу
арқылы жүзеге асырылады. Салым түріне
байланысты қосымша жарналарды және

127. Действующий вклад (депозит), может
быть принят предметом залога по займам,
предоставленным Банком. Принятие под
залог осуществляется открытием договора
банковского
вклада
«Депозит-гарантия
(обеспечение кредита)» или «Депозитгарантия (с ежемесячной капитализацией
вознаграждения)».
Возможность
осуществления дополнительных взносов и
частичных востребований в зависимости от
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ішінара талап етуді жүзеге асыру мүмкіндігі
осы Процедураның 4-тарауында көрсетілген.
128. Сыйақыны есептеу кепіл заты болып
табылатын таңдалған салым түрі бойынша
бекітілген мөлшерлемелерге сәйкес жүзеге
асырылады
129. Кепіл заты болып табылатын салым
(депозит) бойынша Банктік салым шартының
талаптарында көзделген сыйақыны есептеу
тәртібі сақталады.
130. Кепіл заты болып табылатын салым
бойынша шығыс операцияларын жүргізу
бойынша тыйым салуды немесе шектеуді алу
тек Банктің кредит офисінің арнайы өкімінің
негізінде мүмкін болады.
131. Салым бойынша тыйым салуды немесе
шектеуді белгілеу, сондай-ақ оларды алу
талаптары Банк пен клиент арасында
жасалған
сәйкес
шарттар,
сондай-ақ
Қазақстан
Республикасының
заңнамасы
арқылы белгіленеді.
132. Егер салым (депозит) кепіл заты ретінде
Қазақстан
Республикасының
екінші
деңгейдегі басқа банкіне берілсе, Салымшы
талапты ұсынған Банкпен жасаған шартқа
сәйкес басқаша белгіленбесе, онда осы кепіл
ұстаушы банктің кепіл беруші Салымшының
шотынан ақшаны алу туралы талабын Банк
Салымшының шоты бойынша мұндай
операция жасауға Салымшының акцептін
алғаннан кейін ғана қанағаттандыруы
мүмкін.
133. ЖТ және ЖК кредиттеуден кейін қызмет
көрсету бөлімшесі жұмыскерінің өкімінің
негізінде
«Депозит-кепілдік»
салымы
жабылады және ақша қаражаты клиенттің
ағымдағы шотына аударылады (Бөлшекті
кредит
беру
регламентінің
18-қосымшасы).
9. Төлем ордерін орындау
134. Клиент пен оған қызмет көрсететiн
банктiң арасында қолма-қолсыз төлемдердi
және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге
асырған кезде клиент, сондай-ақ оған қызмет
көрсететiн банк төлем ордерін ұсынушылар
болуы мүмкiн.
135. Клиент пен оған қызмет көрсететiн
банктiң арасында жасалған шартта мұндай
мүмкiндiк көрсетілсе, төлем ордерінде
валюталау күні көрсетiлуi мүмкiн.
136. Клиент/банк төлем ордерлері онда
көрсетілген жазылған күннен бастап, оны 10
(он) күнтiзбелiк күн iшiнде бередi.

вида вклада изложена в Разделе 4 настоящей
Процедуры.
128.
Начисление
вознаграждения
осуществляется согласно утвержденным
ставкам по выбранному виду вклада,
являющемуся предметом залога.
129. По вкладу (депозиту), являющемуся
предметом залога сохраняется порядок
начисления
вознаграждения,
предусмотренный
условиями
Договора
банковского вклада.
130. Снятие запрета или ограничения по
совершению расходных операций по вкладу,
являющемуся предметом залога, возможно
только
на
основании
специального
распоряжения кредитного офиса Банка.
131. Установление запретов или ограничений
по вкладам, а также условия их снятия
обусловливаются
соответствующими
Договорами, заключенными между Банком и
клиентом, а также законодательством
Республики Казахстан.
132. В случае если вклад (депозит) выступает
предметом залога в ином банке второго
уровня Республики Казахстан, то требования
данного банка-залогодержателя об изъятии
денег со счета Вкладчика-залогодателя могут
быть удовлетворены Банком только после
получения акцепта Вкладчика на проведение
такой операции по счету последнего, если
иное не установлено соответствующим
Договором
Вкладчика
с
Банком,
предъявившим указанное требование.
133. Закрытие вклада «Депозит-гарантия» и
перевод денежных средств на текущий счет
клиента осуществляется
на основании
распоряжения
работника
подразделения
посткредитного обслуживания ФЛ и ИП
(Приложение 18 к Регламенту розничного
кредитования).
9. Исполнение платежного ордера
134.
При осуществлении безналичных
платежей и (или) переводов денегмежду
клиентом и обслуживающим его банком
предъявителем платежного ордера может
быть как клиент, так и обслуживающий его
банк
135. В платежном ордере может указываться
дата валютирования, если такая возможность
оговорена в договоре между клиентом и
обслуживающим
его
банком.
136. Платежный ордер предъявляется
клиентом/банком в течение 10 (десять)
календарных дней со дня его выписки,
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137. Төлем ордерлерін пайдалана отырып,
клиент пен оған қызмет көрсететiн банктiң
арасындағы қолма-қол ақшасыз жасалған
төлемдер Қазақстан
Республикасы
заңнамасының талаптарына сәйкес жасалған
болса, рұқсат берiлген төлемдер деп
саналады.
138. Төлем ордерлерін қайтарып алу немесе
оның орындалуын тоқтата тұру туралы өкiм
Қазақстан
Республикасы
заңнамасының талаптарына сәйкес берiлген
болса,
санкцияланған
төлемдер
деп
саналады.
139. Егер өкiм Қазақстан Республикасы
заңнамасының және клиент пен оған қызмет
көрсететiн
банктiң
арасындағы
шарттың талаптарына сәйкес келмесе, банк
төлем ордерін қайтарып алу немесе оның
орындалуын тоқтата тұру туралы өкiмдi
орындамайды.
140. Банк төлем ордерін қайтарып алу
немесе оның орындалуын тоқтата тұру
туралы өкiмдi уақытылы алған кезде банк
қайтарылып алынатын немесе орындалуы
тоқтатыла тұратын төлем ордері бойынша
төлем жасамайды. Банк осындай төлем
ордерінің негiзiнде төлем жасаған жағдайда
клиентке ақшаны қайтарып береді.
141. Клиент жiберген төлем ордері мынадай
талаптардың бiрi болған жағдайда:
- банк клиенттiң банктiк шотын дебеттесе
және оның банктiк шоты бойынша оған
үзінді
көшiрме
берсе;
- банк клиентке акцепт туралы хабарлама
жiберсе;
- клиент банк төлем ордерін алған күннен
бастап үш жұмыс күні ішiнде банктiң акцепт
туралы немесе акцепт беруден бас тартуы
туралы хабарламасын алмаса (келісу белгiсi
бойынша);
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында және/немесе клиент пен оған
қызмет көрсететiн банктiң арасындағы
шартта көзделген басқа да жағдайларда банк
оны акцептеген деп саналады.
142. Клиенттiң банктiк шотынан ақшаны
төлем ордерін пайдалана отырып акцептсіз
тәртіппен алу клиент пен оған қызмет
көрсететiн банктiң арасындағы клиенттiң
банктiк шотынан акцептсіз ақшаны алуға
келісімі бар шарттың негiзiнде жүзеге
асырылады.

указанной
в
нем.
137. Безналичные платежи, осуществляемые
между клиентом и обслуживающим его
банком с использованием платежного ордера
считаются санкционированными, если они
совершены в соответствии требованиями
законодательства
Республики Казахстан.
138. Распоряжения об отзыве платежного
ордера или приостановлении его исполнения
считаются санкционированными, если они
предъявлены в соответствии с требованиями
законодательства Республики Казахстан.
139. Банк не исполняет распоряжение об
отзыве или о приостановлении исполнения
платежного
ордера,
если
оно
не
соответствует требованиям законодательства
Республики Казахстан и условиям договора
между клиентом и обслуживающим его
банком.
140. При своевременном получении банком
распоряжения
об
отзыве
или
о
приостановлении исполнения платежного
ордера банк не осуществляет платеж по
отзываемому или приостанавливаемому
платежному ордеру. В случае осуществления
банком платежа на основании такого
платежного ордера банк возвращает деньги
клиенту.
141. Платежный ордер, направленный
клиентом, считается акцептованным банком
при наличии одного из следующих условий:
- банк осуществил дебетование банковского
счета клиента и предоставил ему выписку по
его банковскому счету;
- банк направил клиенту извещение об
акцепте;
- клиент не получил извещение банка об
акцепте или об отказе в акцепте в течение
трех рабочих дней со дня получения банком
платежного
ордера (по
умолчанию);
- в иных случаях, предусмотренных
законодательством Республики Казахстан
и/или договором между клиентом и
обслуживающим его банком.
142. Изъятие денег с банковского счета
клиента в безакцептном порядке с
использованием
платежного
ордера
осуществляется на основании договора
между клиентом и обслуживающим его
банком, содержащего согласие клиента на
безакцептное
изъятие
денег
с
его
банковского счета.
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143. Клиент Банкке шартқа сәйкес осындай
аударымды
жүзеге
асыру
бойынша
өкiлеттiктер жүктеген кезде клиенттiң осы
банкте ашылған бiр банктiк шотынан екiншi
шотына ақша аударады.
144.
Клиенттің
банктік
шотын
дебеттеу/кредиттеу кезінде банк клиенттің
банктік шотынан клиент пен оған қызмет
көрсететін
банктің
арасында
жасалған шартта белгіленген тәртіппен және
мерзімде клиентке банктік шотынан үзінді
көшірме беру арқылы оның банктік шотынан
ақшаның алынуы/шотына ақшаның есептелуі
туралы оған хабарлайды.
145. Банк келесі жағдайларда:
- клиент төлем жасауға қажеттi ақша
сомасын қамтамасыз етпеген жағдайда;
- төлем ордерінің қолдан жасалған белгiлерi
болса, оның iшiнде төлем ордері клиент пен
оған қызмет көрсететiн банктiң арасындағы
шартта
белгiленген
рұқсат
етiлмеген
төлемдерден қорғау iс-әрекеттерiнiң тәртiбiн
бұзу арқылы берiлген жағдайда;
- клиент төлем ордерін жасау және оны
ұсыну тәртiбiне осы Ережеде және
қолданыстағы заңнамада, сондай-ақ клиент
пен оған қызмет көрсететiн банктiң
арасындағы
шарттың талаптарында
белгiленген талаптарды сақтамаған жағдайда;
- Қазақстан Республикасы заңнамасының
және (немесе) шарттың талаптарында
белгiленген басқа да талаптарды сақтамаған
жағдайда төлем ордерін акцептеуден бас
тартады.
146. Клиенттiң банк жiберген төлем
ордерлерін акцептеудiң талаптары мен тәртiбi
клиент пен оған қызмет көрсететiн банктiң
арасындағы шартта көзделедi.
147. Егер банк төлем ордерін орындамаса, ал
клиенттің банктік шотында төлем жасау үшін
жеткілікті ақша сомасы болса және банк
акцепттен бас тарту туралы нұсқауды алған
күннен
бастап
үш
жұмыс
күнінен
кешіктірмейтін мерзімде хабар бермесе, егер
Қазақстан Республикасының заңнамалық
актілерінде өзгеше белгіленбесе, банк
клиентке олардың арасындағы шартта
көзделген мөлшерде төлем сомасынан
айыппұл төлейді.
148. Банктің ішінде төлем ордері берілген
жағдайда іс-шара «Жеке тұлғалардың

143. Банк переводит деньги с одного
банковского счета клиента на другой,
открытых в данном банке, при возложении
на
него
клиентом
полномочий
по
осуществлению
такого
перевода
в
соответствии
с
договором.
144.
При
дебетовании/кредитовании
банковского счета клиента банк извещает
его об изъятии/зачислении денег на его
банковский счет путем предоставления
клиенту выписки с банковского счета в
порядке
и
сроки,
установленные договором банковского
счета, заключенным между клиентом и
обслуживающим его банком.
145. Отказ в акцепте платежного ордера
банком производится:
- при необеспечении клиентом суммы денег,
необходимой для осуществления платежа;
- если платежный ордер содержит признаки
подделки, в том числе если платежный ордер
передан с нарушением защитных действий
от
несанкционированных
платежей,
установленного договором между клиентом и
обслуживающим его банком;
- при несоблюдении клиентом требований к
порядку
составления
и
предъявления
платежного
ордера,
установленных
настоящими Правилами и
действующим
законодательством, а также условиями
договора между клиентом и обслуживающим
его
банком;
- при несоблюдении иных требований,
установленных
законодательством
Республики Казахстан и (или) условиями
договора.
146. Условия и порядок осуществления
клиентом акцепта платежного ордера,
направленного банком, предусматриваются в
договоре между клиентом и обслуживающим
его
банком.
147. Если банк не исполняет платежный
ордер, а на банковском счете клиента имеется
достаточная сумма денег для осуществления
платежа и банк не уведомил в срок не
позднее трех рабочих дней со дня получения
указания об отказе в акцепте, банк
уплачивает клиенту штраф от суммы платежа
в размере, предусмотренном договором
между
ними,
если
иное
не
установлено законодательными
актами
Республики Казахстан.
148. В случае выставления платежного
ордера
внутри Банка, мероприятия
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мерзімінен кешіктірілген және проблемалы
қарыздарымен жұмыс жүргізу тәртібі туралы
қағидаға» сәйкес жүргізіледі.
10.Салымшы салым құжаттарын
жоғалтқан кезде операцияларды жүргізу
149. Салымшы Шарттың жоғалуы туралы
ФҚБ-ға өтініш білдірген кезде оның сәйкес
жазбаша өтінішінің негізінде жоғалған
құжаттың телнұсқасы беріледі. Бұл кезде
салымның талаптары бұзылған болып
есептелмейді және шот жабылмайды.
150. Шарттың телнұсқасын берген кезде
құжаттың титулдық (бірінші) парағында
«Телнұсқасы» сөзі жазылады. Телнұсқа
Салымшының өтініші бойынша тікелей ФҚБ
уәкілетті
тұлғасының
рұқсат
беру
бұрыштамасының негізінде беріледі.
151. ФҚБ телнұсқаларды бергені үшін
Банктің белгіленген тарифтеріне сәйкес
мөлшерде клиенттің ағымдағы шотынан
қолма-қол ақшамен немесе тиісті соманы
қолма-қол ақшасыз алу арқылы клиенттен
комиссиялық сыйақы алады.
152. Шот жабылған жағдайда Шарттың
телнұсқасы ресімделмейді.
153. Шотты жапқан кезде Шартты жоғалтқан
жағдайда Салымшы/сенім білдірілген тұлға
осы құжатты жоғалтқаны туралы өтініш
береді.
154. Салымшы/ сенім білдірілген тұлға
бұрын жоғалған және орнына телнұсқасы
берілген Шартты ФҚБ-ға ұсынған кезде шот
менеджері/менеджер-кассир Банктік салым
шартының ұсынылған данасын алып, оны
«Телнұсқасын беруге байланысты өтелген»
деген жазбаны жаза отырып өтеу қажет.
Банктік салым шартының өтелген данасы
Салымшының досьесінде сақталады.
11. Кәмелет жасына толмаған тұлғаның
шотын басқару ерекшеліктері
155 Ағымдағы шоттар.
Банк 14 жасқа дейінгі кәмелет жасына
толмаған тұлғалар тарапынан және кәмелет
жасына
толмаған
тұлғалардың
атына
ағымдағы шоттарды ашпайды.
156. 14 жастан 16 жасқа дейінгі кәмелет
жасына толмаған тұлғалардың өздерінің шот
ашу құқығы.
«Халықаралық
төлем
карточкаларын
эмиссиялау регламентінің» 3-тарауында
көзделген төлем карточкаларын шығару

производятся в соответствии с «Положением
о порядке работы с просроченными и
проблемными займами физических лиц».
10. Осуществление операций при утере
Вкладчиком вкладных документов.
149. При обращении Вкладчика в СПФ по
утери
Договора на основании его
соответствующего письменного заявления
выдается дубликат утерянного документа.
При этом условия вклада считаются не
нарушенными и счет не закрывается.
150.
При выдаче дубликата Договора на
титульном
(первом)
листе
документа
проставляется надпись «Дубликат». Выдача
дубликата осуществляется на основании
разрешительной визы уполномоченного лица
СПФ
непосредственно
на
заявлении
Вкладчика.
151. За выдачу дубликатов СПФ взимает с
клиента комиссионное вознаграждение в
размере согласно установленным тарифам
Банка наличными деньгами или путем
безналичного
изъятия
соответствующей
суммы с текущего счета клиента.
152. В случае закрытия счета дубликат
Договора не оформляется.
153. В случае утери Договора при закрытии
счета Вкладчиком/ доверенным лицом
представляется заявление об утере данного
документа.
154.
При
предъявлении
Вкладчиком/
доверенным лицом в СПФ ранее утерянного
Договора, взамен которого был выдан
дубликат, менеджер счета/менеджер-кассир
должен изъять предъявленный экземпляр
Договора банковского вклада и произвести
его погашение с проставлением надписи
«Погашен в связи с выдачей дубликата».
Погашенный
экземпляр
Договора
банковского вклада хранится в досье
Вкладчика.
11. Особенности распоряжения счетом
несовершеннолетнего лица
155. Текущие счета
Открытие
текущих
счетов
несовершеннолетними лицами и на имя
несовершеннолетних лиц до 14 лет Банком
не осуществляется.
156. Права несовершеннолетних лиц на
открытие счета от 14 до 16 лет самим
несовершеннолетним лицом.
От 14 до 16 лет допускается открытие
текущих счетов при наличии документа,
удостоверяющего
личность
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жағдайларын қоспағанда, кәмелет жасына
толмаған
тұлғаның
жеке
тұлғасын
куәландыратын құжаты болған кезде атаанасының немесе олардың заңды өкілдерінің
шот ашуға және шотты басқаруға берген
жазбаша келісімімен, олардың көзінше
немесе олар болмаған кезде ата-анасының
немесе олардың заңды өкілдерінің шот ашуға
және шотты басқаруға берген нотаритатты
куәландырылған келісімі болған жағдайда, 14
жастан 16 жасқа дейінгі тұлғалардың
ағымдағы шот алуына болады.
157. 16 жастан 18 жасқа дейінгі кәмелет
жасына толмаған тұлғалардың өздерінің шот
ашу құқығы.
Ата-анасының немесе олардың заңды
өкілдерінің жазбаша келісімінсіз өз бетінше
және тек ҚР азаматының жеке куәлігінің
немесе төлқұжатының негізінде ғана 16
жастан жоғары тұлғалардың ағымдағы шот
ашуына рұқсат етіледі.
158. 14 жастан 16 жасқа дейінгі кәмелет
жасына толмаған тұлғалардың өздерінің
шотты басқару құқығы.
14 жастан 16 жасқа дейінгі кәмелет жасына
толмаған тұлғаның шотты басқаруы ол ЖСН
көрсетілген жеке куәлігін көрсеткен және
оның ата-анасының немесе олардың заңды
өкілдерінің шотты ашуға және басқаруға
берген жазбаша келісімі болған жағдайда
жүзеге асырылуы тиіс, ата-анасының немесе
олардың заңды өкілдерінің шотты ашуға
және оны қолдануға берген жазбаша келісімі
болмаған жағдайда – тек оның заңды
өкілдерінің (ата-анасы, асырап алушысы,
қорғаншысы) көзінше жүзеге асырылуға тиіс.
159. 16 жастан 18 жасқа дейінгі кәмелет
жасына толмаған тұлғалардың өздерінің
шотты басқару құқығы.
16 жастан 18 жасқа дейінгі кәмелет жасына
толмаған тұлға ҚР азаматының жеке куәлігін
немесе төлқұжатын ұсына отырып, шотты өз
бетінше басқаруы тиіс.
160. 14 жастан жоғары кәмелет жасына
толмаған тұлғалар үшін оның заңды
өкілдерінің
(ата-анасының,
асырап
алушының, қорғаншының) және үшінші
тұлғалардың шот ашу құқығы.
Банк кәмелет жасына толмаған тұлғалардың
заңды өкілінің жеке тұлғасын куәландыратын
құжаттың және кәмелетке толмаған тұлғаның
жеке тұлғасын куәландыратын құжаттың

несовершеннолетнего лица, с письменного
согласия родителей или их законных
представителей на открытие счета и
распоряжение счетом при их присутствии
или при наличии нотариально заверенного
согласия
родителей или их законных
представителей на открытие счета или
распоряжение счетом при их отсутствии, за
исключением случаев по выпуску платежных
карточек, предусмотренных в главе 3
«Регламента
эмиссии
международных
платежных карточек».
157. Права несовершеннолетних лиц на
открытие счета с 16 до 18 лет самим
несовершеннолетним лицом.
С 16 лет открытие текущих
счетов
допускается самостоятельно без письменного
согласия родителей или их законных
представителей и только на основании
удостоверения
личности или паспорта
гражданина РК.
158. Права несовершеннолетних лиц на
распоряжение счетом от 14 до 16 лет самим
несовершеннолетним лицом.
Распоряжение счетом несовершеннолетним
лицом от 14 до 16 лет
должно
осуществляться при предъявлении им
документа,
удостоверяющего
личность,
содержащего
ИИН
и
при
наличии
письменного согласия родителей или их
законных представителей на открытие счета
и распоряжение счетом, при отсутствии
письменного согласия родителей или их
законных представителей на открытие счета
и распоряжение счетом
- только в
присутствии его законных представителей
(родителей, усыновителей, опекунов).
159. Права несовершеннолетних лиц на
распоряжение счетом от 16 до 18 лет самим
несовершеннолетним лицом.
Распоряжение счетом несовершеннолетним
лицом от 16 до 18 лет,
должно
осуществляться
самостоятельно
при
предъявлении им удостоверения личности,
или паспорта гражданина РК.
160.
Права
на
открытие
счета
несовершеннолетним лицам от 14 лет его
законными представителями (родителями,
усыновителями, опекунами) и третьими
лицами.
Открытие
текущих
счетов
на
имя
несовершеннолетних лиц от 14 лет его
законными представителями (родителями,
усыновителями, опекунами) осуществляется
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негізінде 14 жастан жоғары кәмелет жасына
толмаған тұлғалардың атына ағымдағы шот
ашады.
Шот ашуға құқық беретін нотариатты
куәландырылған сенімхат, үшінші тұлғаның
жеке тұлғасын куәландыратын құжат және
кәмелет жасына толмаған тұлғаның жеке
тұлғасын
куәландыратын
құжаттың
көшірмесі болған кезде үшінші тұлғалардың
(заңды
өкілдері
(ата-анасын,
асырап
алушыны, қорғаншыны қоспағанда) шот
ашуына рұқсат етіледі.
161. 14 жастан жоғары кәмелет жасына
толмаған тұлғаның шотын оның заңды
өкілдерінің
(ата-анасының,
асырап
алушының, қорғаншының) және үшінші
тұлғалардың қолдану құқығы.
Егер шотты кәмелет жасына толмаған
тұлғаның ата-анасы/асырап алушы басқарса:
Кәмелет жасына толмаған тұлғаның атына
шот ашқан ата-ана/бала асырап алушы
(бұдан кейін – бірінші ата-ана) бірінші атаананың олардың кәмелетке толмаған
баласының шотын басқару құқығына екінші
ата-ананың/асырап алушының нотариатты
куәландырылған келісімі болған немесе
уәкілетті мемлекеттік орган берген тиісті
құжат болған кезде ғана шотты өз бетінше
басқара алады (бас бостандығынан айыру
орындарында
бірінші
ата-ана
болған
жағдайды қоса алғанда және т.б.). Уәкілетті
мемлекеттік орган берген құжат:
- бірінші ата-ананың қайтыс болуы туралы
куәлік;
- бірінші ата-ананы хабарсыз жоқ болуын
мойындау туралы соттың шешімі;
- бірінші ата-ананы ата-ана құқығынан айыру
туралы соттың шешімі.
Егер шотты кәмелет жасына толмаған
тұлғаның қорғаншылары (қамқоршылары)
басқарса:
бір
қорғаншыны
(қамқоршыны)
тағайындаған жағдайды қоспағанда, Банкке
бір уақытта кәмелет жасына томаған
тұлғаның
барлық
қорғаншылары
(қамқоршылары) хабарласуға міндетті. Бұл
кезде қорғаншылардың (қамқоршылардың)
бірі болмаған кезде, банкке хабарласқан
қорғаншы
кәмелет
жасына
толмаған
тұлғаның – алушының шотын қолдану
құқығына басқа қорғаншының нотариатты

Банком
на
основании
документа,
удостоверяющего личность,
законного
представителя
и
документа,
удостоверяющего
личность,
несовершеннолетнего лица.
Допускается открытие счета третьими лицами
(за исключением законных представителей
(родителей, усыновителей, опекунов) при
наличии
нотариально
удостоверенной
доверенности на право открытия счета,
документа,
удостоверяющего
личность,
третьего
лица
и
копии
документа,
удостоверяющего
личность,
несовершеннолетнего лица.
161. Права на распоряжение счетом
несовершеннолетних лиц от 14 лет его
законными представителями (родителями,
усыновителями, опекунами) и третьими
лицами.
Если счетом распоряжаются родители/
усыновители несовершеннолетнего лица:
Родитель/ усыновитель, который открыл счет
на имя несовершеннолетнего лица (далее первый родитель) может распорядиться
счетом самостоятельно только при наличии
нотариально
удостоверенного
согласия
второго родителя/ усыновителя на право
распоряжения первым родителем счетом их
несовершеннолетнего
ребенка,
либо
соответствующего документа, выданного
уполномоченным государственным органом
(включая случаи нахождения первого
родителя в местах лишения свободы и т.п.).
Документом, выданным уполномоченным
государственным органом, могут быть:
- свидетельство о смерти первого родителя;
- решение суда о признании первого родителя
безвестно отсутствующим;
- решение суда о лишении первого родителя
родительских прав.
Если счетом распоряжаются опекуны
(попечители) несовершеннолетнего лица:
- в Банк обязаны обратиться одновременно
все
опекуны
(попечители)
несовершеннолетнего лица, за исключением
случаев
назначения
одного
опекуна
(попечители). При этом, в случае отсутствия
одного из опекунов (попечителей), опекун,
обратившийся в банк, обязан предоставить
нотариально
удостоверенное
согласие
другого опекуна на право распоряжения
счетом
несовершеннолетнего
лица
-
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куәландырылған келісімін ұсынуға міндетті;
- әрбір қорғаншы Банктің құрылымдық
бөлімшесіне хабарласқан кезде қорғаншы
және қамқоршы органы берген және оны
қорғаншы/асырап алған тұлға ретінде
тағайындалуын растайтын құжатты ұсынуға
міндетті.
Үшінші тұлғалардың (заңды өкілдерді - атаанасын, асырап алушыны, қорғаншыны
есептемегенде) шотты басқаруы үшінші
тұлғаның жеке тұлғасын куәландыратын
құжаттың және шотты басқару құқығын
беретін
нотариатты
куәландырылған
сенімхаттың негізінде жүзеге асырылады.
162. Жинақ шоттары (салымдары).
Банк 14 жасқа дейінгі кәмелет жасына
толмаған тұлғаларға және кәмелет жасына
толмаған
тұлғалардың атына жинақ
шоттарын ашпайды.
163. 14 жастан 16 жасқа дейінгі кәмелет
жасына толмаған тұлғалардың өздерінің
салымды ашу құқығы.
Кәмелет жасына толмаған тұлғаның жеке
тұлғасын куәландытарын құжаты, оның атаанасының немесе олардың заңды өкілдерінің
шотты ашуға және оны басқаруға берген
жазбаша келісімі болған жағдайда, олардың
көзінше немесе олар болмаған кезде, атаанасының немесе олардың заңды өкілдерінің
шотты ашуға және оны басқаруға берген
нотариатты расталған келісімі болған
жағдайда, 14 жастан 16 жасқа дейінгі кәмелет
жасына толмаған
тұлғаларға жинақ
шоттарын ашуға рұқсат етіледі.
164. 16 жастан 18 жасқа дейінгі кәмелет
жасына толмаған тұлғалардың өздерінің
салымды ашу құқығы.
16 жастан бастап ата-анасының немесе
олардың
заңды
өкілдерінің
жазбаша
келісімінсіз өз бетінше және ҚР азаматының
жеке куәлігінің немесе төлқұжатының
негізінде салымдар ашуға рұқсат етіледі.
165. 14 жастан 16 жасқа дейінгі кәмелет
жасына толмаған тұлғалардың өздерінің
салымды басқару құқығы.
14 жастан 16 жасқа дейінгі кәмелет жасына
толмаған тұлғаның салымды (депозитті)
(салым (депозит) сомасын төлеуді қоса
алғанда),
салым
(депозит)
бойынша
есептелген сыйақы сомасына иелік етуі, ол
ЖСН көрсетілген жеке куәлігін көрсеткен
және оның ата-анасының немесе олардың
заңды өкілдерінің шотты ашуға және оған

получателя;
каждый опекун при обращении в
структурное подразделение Банка обязан
представить документ, выданный органами
опеки и попечительства и подтверждающий
назначение его опекуном/ усыновителем.
Распоряжение счетом третьими лицами (за
исключением законных представителей родителей,
усыновителей,
опекунов)
осуществляется на основании нотариально
удостоверенной доверенности на право
распоряжения счетом и
документа,
удостоверяющего личность третьего лица.
162. Сберегательные счета (вклады).
Открытие
сберегательных
счетов
несовершеннолетними лицами и на имя
несовершеннолетних лиц до 14 лет Банком
не осуществляется.
163. Права несовершеннолетних лиц на
открытие вклада от 14 до 16 лет самим
несовершеннолетним лицом.
От 14 до 16 лет допускается открытие
сберегательных
счетов при наличии
документа,
удостоверяющего
личность,
несовершеннолетнего лица, с письменного
согласия родителей или их законных
представителей на открытие счета и
распоряжение счетом при их присутствии
или при наличии нотариально заверенного
согласия
родителей или их законных
представителей на открытие счета и
распоряжение счетом при их отсутствии.
164. Права несовершеннолетних лиц на
открытие вклада с 16 до 18 лет самим
несовершеннолетним лицом.
С 16 лет открытие вкладов допускается
самостоятельно без письменного согласия
родителей или их законных представителей и
только
на
основании
удостоверения
личности или паспорта
гражданина РК.
165. Права несовершеннолетних лиц на
распоряжение вкладом от 14 до 16 лет самим
несовершеннолетним лицом.
Распоряжение вкладом (депозитом) (включая
выплату суммы вклада (депозита), суммой
начисленного вознаграждения по вкладу
(депозиту) несовершеннолетним лицом от 14
до 16 лет,
должно осуществляться при
предъявлении
им
документа,
удостоверяющего личность, содержащего
ИИН, и при наличии письменного согласия
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иелік етуге жазбаша келісімі болған кезде
жүзеге асырылуы тиіс, ата-анасының немесе
олардың заңды өкілдерінің шотты ашуға
және оған иелік етуге жазбаша келісімі
болмаған жағдайда – тек оның заңды өкілдері
(ата-анасы, асырап алушысы, қорғаншысы)
қатысуымен жүзеге асырылуға тиіс.
166. 16 жастан 18 жасқа дейінгі кәмелет
жасына
толмаған
тұлғаның
өздерінің
салымды басқару құқығы.
16 жастан 18 жасқа дейінгі кәмелет жасына
толмаған тұлғаның салымды басқаруы ҚР
азаматының
жеке
куәлігін
немесе
төлқұжатын көрсеткен кезде өз бетінше
жүзеге асырылуы тиіс.
167. 14 жастан жоғары кәмелет жасына
толмаған тұлғалар үшін оның заңды
өкілдерінің
(ата-анасының,
асырап
алушының, қорғаншының) және үшінші
тұлғалардың салымды ашу құқығы.
Банк кәмелет жасына толмаған тұлғалардың
заңды өкілінің жеке тұлғасын куәландыратын
құжаттың және кәмелетке толмаған тұлғаның
жеке тұлғасын куәландыратын құжаттың
негізінде 14 жастан жоғары кәмелет жасына
толмаған тұлғалардың атына салым ашады.

Салым ашуға құқық беретін нотариатты
куәландырылған сенімхат, үшінші тұлғаның
жеке тұлғасын куәландыратын құжат және
кәмелет жасына толмаған тұлғаның жеке
тұлғасын
куәландыратын
құжаттың
көшірмесі
болған кезде
үшінші
тұлғалардың (заңды өкілдері - ата-анасын,
асырап
алушыларды,
қорғаншыларды
қоспағанда) салым ашуына рұқсат етіледі.
168. 14 жастан жоғары кәмелет жасына
толмаған тұлғалардың салымын оның заңды
өкілдерінің (ата-анасы, асырап алушысы,
қорғаншысы) және үшінші тұлғалардың
басқару құқықтары.
Егер салымды кәмелет жасына толмаған
тұлғаның ата-анасы/асырап алған тұлғалар
қолданса:
Кәмелет жасына толмаған тұлғаның атына
салым ашқан ата-ана/ асырап алған
тұлға/қорғаншы (бұдан кейін – бірінші атаана, асырап алған тұлға/қорғаншы) салымды
тек бірінші ата-ананың олардың кәмелет
жасына толмаған баласының салымын
қолдану құқығына екінші ата-ананың/ асырап

родителей или их законных представителей
на открытие счета и распоряжение счетом,
при отсутствии письменного согласия
родителей или их законных представителей
на открытие счета и распоряжение счетом только в присутствии его законных
представителей (родителей, усыновителей,
опекунов).
166. Права несовершеннолетних лиц на
распоряжение вкладом от 16 до 18 лет самим
несовершеннолетним лицом.
Распоряжение вкладом несовершеннолетним
лицом от 16 до 18 лет
должно
осуществляться
самостоятельно
при
предъявлении им удостоверения личности,
или паспорта гражданина РК.
167.
Права
на
открытие
вклада
несовершеннолетним лицам от 14 лет его
законными представителями (родителями,
усыновителями, опекунами) и третьими
лицами.
Открытие
вкладов
на
имя
несовершеннолетних лиц от 14 лет его
законными представителями (родителями,
усыновителями,
опекунами)
Банком
осуществляется на основании документа,
удостоверяющего личность,
законного
представителя
и
документа,
удостоверяющего
личность,
несовершеннолетнего лица.
Допускается открытие
вклада третьими
лицами
(за
исключением
законных
представителей - родителей, усыновителей,
опекунов)
при наличии нотариально
удостоверенной доверенности на право
открытия
вклада,
документа,
удостоверяющего личность, третьего лица и
копии
документа,
удостоверяющего
личность, несовершеннолетнего лица.
168. Права на распоряжение вкладом
несовершеннолетних лиц от 14 лет его
законными
представителями (родителями,
усыновителями, опекунами) и третьими
лицами.
Если вкладом распоряжаются родители/
усыновители/опекуны несовершеннолетнего
физического лица:
Родитель/
усыновитель/опекун
который
открыл вклад на имя несовершеннолетнего
физического
лица
(далее
первый
родитель/усыновитель/опекун)
может
распорядиться
вкладом
самостоятельно
только
при
наличии
нотариально
удостоверенного
согласия
второго
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алған тұлғаның/ қорғаншының нотариат
куәландырған келісімі немесе уәкілетті
мемлекеттік орган берген тиісті құжаты (атаанасының бірі бас бостандығынан айыру
орындарында болған және т.с. жағдайларды
қоса есептегенде) болған кезде ғана өз
бетінше
қолдана
алады.
Уәкілетті
мемлекеттік орган берген құжат:
- ата-анасының біреуінің қайтыс болуы
туралы куәлік;
- ата-анасының біреуін хабар-ошарсыз кетті
деп тану туралы соттың шешімі;
- ата-анасының біреуін ата-ана құқықтарынан
айыру туралы соттың шешімі.
Егер салымды кәмелет жасына толмаған
тұлғаның қорғаншылары (қамқоршылары)
қолданса:
бір
қорғаншыны
(қамқоршыны)
тағайындаған
жағдайды
есептемегенде,
кәмелет жасына толмаған тұлғаның барлық
қорғаншылары (қамқоршылары) Банкке бір
уақытта хабарласуға міндетті. Бұл кезде
қорғаншылардың (қамқоршылардың) біреуі
болмаған жағдайда, банкке хабарласқан
қорғаншы
кәмелет
жасына
толмаған
тұлғаның – алушының шотын басқару
құқығына басқа қорғаншының нотариат
куәландырған келісімін;
- қорғаншылық және қамқоршылық бойынша
функцияны жүзеге асыратын органның
кәмелет жасына толмаған тұлғаның салымын
басқаруға берген рұқсатын ұсынуға міндетті;
Қамқоршы кәмелет жасына толмаған
тұлғаның салымын басқаруға келісім беруі
тиіс.
169. Үшінші тұлғалардың салымды басқаруы
(заңды өкілдері – ата-анасын, асырап
алушыларды, қамқоршыларды қоспағанда)
салымды басқару құқығы туралы нотариатты
куәландырылған сенімхаттың және үшінші
тұлғаның жеке тұлғасын куәландыратын
құжаттың негізінде жүзеге асырылады.
12. Салымшы қайтыс болған жағдайда,
мұрагерлеріне салымды төлеу тәртібі
170.
ФҚБ-ның
фронт-офисінде
мұрагерлермен жұмыс істеу бойынша және
«ЖТ шоты бойынша мұрагерлік» папкасын
жүргізуге жауапты жұмыскер тағайындалады.
Папкаға
Процедураның
«Шотты
мұрагерлікке қабылдау кезіндегі қажетті
құжаттардың тізімі» атты 5-қосымшасына

родителя/усыновителя/опекуна на право
распоряжения
первым
родителем/
усыновителем/опекуном
вкладом
их
несовершеннолетнего
ребенка,
либо
соответствующего документа, выданного
уполномоченным государственным органом
(включая случаи нахождения одного из
родителей в местах лишения свободы и т.п.).
Документом, выданным уполномоченным
государственным органом, могут быть:
- свидетельство о смерти одного из
родителей;
- решение суда о признании одного из
родителей безвестно отсутствующим;
- решение суда о лишении одного из
родителей родительских прав.
Если вкладом распоряжаются опекуны
(попечители) несовершеннолетнего лица:
- в Банк обязаны обратиться одновременно
все
опекуны
(попечители)
несовершеннолетнего лица, за исключением
случаев
назначения
одного
опекуна
(попечители). При этом, в случае отсутствия
одного из опекунов (попечителей), опекун,
обратившийся в банк, обязан предоставить
нотариально
удостоверенное
согласие
другого опекуна на право распоряжения
счетом
несовершеннолетнего
лица
получателя;
- разрешение органа, осуществляющего
функции по опеке или попечительству на
распоряжение вкладом несовершеннолетнего
лица;
Попечитель должен предоставить согласие на
распоряжение вкладом несовершеннолетнего
лица.
169. Распоряжение
вкладом третьими
лицами
(за
исключением
законных
представителей - родителей, усыновителей,
опекунов) осуществляется на основании
нотариально удостоверенной доверенности
на право
распоряжения вкладом и
документа,
удостоверяющего
личность
третьего лица.
12. Порядок выплаты вклада
наследникам в случае смерти Вкладчика
170. Во Фронт-офисе СПФ назначается
работник, ответственный за работу с
наследниками
и
ведение
папки
«Наследование по счету ФЛ». В папке
подшиваются
документы,
согласно
Приложению 5 к Процедуре «Перечень
необходимых документов при наследовании
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сәйкес құжаттар тігіледі. Жауапты жұмыскер
ай сайын «Мұрагерлер бойынша деректерді
құру есебін» құрады және «ЖТ шоты
бойынша
мұрагерлік»
папкасында
көрсетілген
мұрагерлерге
мониторинг
жүргізеді/оларды
есептегі
деректермен
салыстырып тексереді.
171. Салымшы қайтыс болған жағдайда,
салым салымшының Мұрагерлік құқық
туралы куәлікте көрсетілген мұрагеріне
төленеді.
172. Егер шотты заң бойынша мұрагерлікке
қабылдау құқығы туралы куәлікте бірнеше
мұрагер көрсетілсе, онда салымның тиесілі
үлесі тұлғалардың Банкке келуіне қарай
әрқайсысына төленеді. Төленбеген соманың
қалдығы қайтыс болған Салымшының
шотында
(«Рақмет»
және
«Рақмет+»
салымдарын қоспағанда) сақталады.
«Рақмет» және «Рақмет+» салымдары
бойынша мұрагерлікке қабылдау құқығы
туралы куәліктің негізінде мұрагерлерге
төленетін төлемдер, әр мұрагер Банкке келген
кезде Салымшының ағымдағы шолты арқылы
төленеді.
173. Шотты заң бойынша мұрагерлікпен
қабылдау
құқығы
туралы
куәліктің
нотариатты куәландырылған көшірмесі және
Салымшының
қайтыс
болуы
туралы
куәліктің
нотариатты
куәландырылған
көшірмесі ФҚБ-ның ішкі бақылауға жауапты
жұмыскеріне тапсырылады. Белгіленген
тәртіппен
әзірленген
құжат
ретінде
Салымшының досьесімен бірге мұрағатқа
тапсырылады.
174.
Мұрагерлер
дасайтын
шығыс
операциялары белгіленген парольді енгізу
арқылы расталады. Белгіленген пароль
процедуралық талаптарды сақтай отырып,
«Белгіленген
парольді
жасау/ауыстыру
өтініші» негізінде енгізіледі. Бұл кезде
Өтініште «Жеке өзім белгіленген парольді
жасадым/ауыстырдым» жолын қолмен жазып
толықтыру қажет, бұл жерде «Шотты
мұрагерлік ету куәлігі негізінде Мұрагер» ой
тұжырымдамасы көрсетіледі.
175.
Депозиттік
шоттың
мұрагері
«DDEPO»/«DSEARHCLI»
тапсырмасының
«Мұрагерді
енгізу»
операциясы
атты
қосымша беті арқылы жасалады.
Ағымдағы шоттың мұрагері «MCLIEN»
тапсырмасының «Уәкілетті тұлғалар» атты

счетом».
Ответственный
работник
на
ежемесячной основе формирует «Отчет по
формированию данных по наследникам»,
осуществляет
мониторинг
/сверку
наследников,
имеющихся
в
папке
«Наследование по счету ФЛ» с данными в
отчете.
171. Выплата вклада в случае смерти
Вкладчика осуществляется наследникам
последнего, указанным в Свидетельстве о
праве на наследование.
172. Если в свидетельстве о праве на
наследование счетом по закону указано
несколько
наследников,
то
выплата
причитающейся доли вклада производится
каждому лицу, по мере их явки в Банк.
Остаток невыплаченной суммы хранится на
счете умершего Вкладчика (за исключением
вкладов «Рахмет» и «Рахмет+»).
По вкладам «Рахмет» и «Рахмет+» выплата
наследникам на основании свидетельства о
наследовании осуществляется через текущий
счет Вкладчика, каждому наследнику , по
мере их явки в Банк.
173. Нотариально удостоверенная копия
свидетельства о праве наследованием счетом
по закону и нотариально заверенная копия
свидетельства
о
смерти
Вкладчика,
передается ответственному работнику СПФ
за внутренний контроль. В установленном
порядке вместе со сформированным досье
Вкладчика, как отработанный документ
сдается в архив.
174. Расходные
операции, совершаемые
наследниками, подтверждаются
вводом
фиксированного
пароля.
Ввод
фиксированного пароля осуществляется на
основании «Заявления на заведение/смену
фиксированного пароля» с соблюдением
процедурных требований. При этом в
Заявлении необходимо вручную дополнить
поле «Фиксированный
пароль был
заведен/заменен лично мною», в котором
указывается формулировка «Наследником на
основании свидетельства о наследовании
счетом».
175. Заведение наследника депозитного счета
осуществляется
в
задаче
«DDEPO»/«DSEARHCLI»
во вкладке
Операции «Ввод наследника».
Заведение наследника текущего счета
осуществляется в задаче «MCLIEN» через
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қосымша беті арқылы жасалады.
13. Қорғаншылардың кәмелетке толған
әрекетке
қабілетсіз
тұлғалардың
салым(дар)ын (шот(тар)ын) ашу/басқару
тәртібі
176.
Кәмелетке
толмаған
тұлғаларды
қоспағанда, әрекетке қабілетсіз тұлғалардың
атына Қорғаншылардың салымды (шотты)
ашуы/оны басқаруы «Қорғаншылар салым/
(шот)
ашқан/басқарған/жапқан
кездегі
қажетті құжаттар тізбесіне» (1-қосымша)
сәйкес
құжаттардың
негізінде
жүзеге
асырылады.
177.
Қорғаншылар
салым/
(шот)
ашқан/басқарған кезде қорғаншылардың
салымды/шотты ашуына/жабуына арналған
құжаттар досьеге тігіледі және ФҚБ-да
кейінгі бақылау жүргізетін жұмыскерге
тапсырылады.
178. ФҚБ-да кейінгі бақылау жүргізетін
жұмыскер тапсырырылған құжаттардың
толықтығын тексереді.
14. «Досьені/электрондық досьені құру
және сақтау»
179. Әрбір салымшы бойынша жеке досье
немесе осы салымшының атына шоттардың
және
салымдардың
ашылғанын
және
болғанын растайтын тізімдемеге сәйкес
барлық
құжаттар
тігілетін,
клиенттер
бойынша құжаттар бөліп салынған жалпы іс
құрылады.
180. Құжаттарды қабылдаған жұмыскер
Клиенттердің құжаттарын сканерден өткізуге
және сканерден өткізілген құжаттарды
электрондық досьеге:
бастапқы пакетті «Клиенттер және
шоттар» модуліне/ «Клиенттермен қарымқатынасты басқару» модуліне;
ағымдағы
шотты
ашқан
кезде
«DEARKO»
міндетіне/ «Есеп айырысукассалық қызмет көрсету» модуліне;
•
депозит ашқан кезде «DDEPO»
міндетіне/ депозиттер бойынша «Депозиттер»
модуліне орналастыруға міндетті.
Қағаз тасымалдауыштағы досьені құруға,
сонымен қатар электрондық досьеде міндетті
түрде
сканерден
өткізуге
жататын
құжаттардың
тізбесі
Процедураның
«Салымшының/Клиенттің досьесіне кіретін
құжаттардың тізбесі» атты 2-қосымшасында
көрсетілген.
181. Клиенттің сканерленген және құрылған
досьесінің толықтығы мен дұрыстығы

вкладку «Уполномоченные лица».
13.
Порядок
открытия/распоряжения
вклада(ом)/счета(ом)
недееспособных
совершеннолетних опекунами
176.Открытие/распоряжение
вклада(ом)/счета(ом) опекунами
на имя
недееспособных лиц, за исключением
несовершеннолетних лиц, осуществляется на
основании документов согласно «Перечню
необходимых
документов
при
открытии/распоряжении/закрытии
вклада(ом)/
счета(ом)
опекунами»
(Приложение 1).
177.
Документы для открытия/закрытия
вклада/счета
опекунами
при
открытии/распоряжении вклада(ом)/счета(ом)
опекунами подшиваются в досье
и
передаются работнику, осуществляющему
последующий контроль в СПФ.
178.
Работник,
осуществляющий
последующий контроль в СПФ проверяет
полноту передаваемых документов.
14. Формирование и хранение
досье/электронного досье
179. По каждому вкладчику формируется
отдельное досье либо
общее дело с
разбивкой документов по клиентам, в
которое подшиваются все документы,
согласно описи подтверждающие открытие и
наличие счетов и вкладов на имя данного
клиента.
180. Работник, осуществивший прием
документов обязан сканировать и размещать
отсканированные документы Клиентов в
электронное досье:
- стартовый пакет документов в модуле
«Клиенты и счета»/ модуль «Управление
отношениями с клиентом».
- при открытии текущего счета в задаче
«DEARKO»/ модуль «Расчетно-кассовое
обслуживание».
- при открытии депозита
в
задаче
«DDEPO»/модуль «Депозиты» по депозитам.
Перечень
документов,
подлежащих
формированию досье на бумажном носителе,
а также обязательному сканированию в
электронном досье изложен в Приложении 2
«Перечень документов, входящих в досье
Вкладчика/Клиента» к Процедуре.
181. Ответственность за полноту
корректность
отсканированного

и
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үшінқұжаттарды қабылдаған жұмыскерлер,
сондай-ақ құрылған досьені қабылдаған және
ЭД-да сканерленген досьелерді тексерген,
ФҚБ-дағы
кейінгі
бақылауды
жүзеге
асыратын жұмыскер жауап береді.
Клиенттің
қағаз
тасымалдағыштағы
досьесінің сақталуы үшін ФҚБ-дағы кейінгі
бақылауды жүзеге асыратын жұмыскер жауап
береді.
ЭД-дағы деректердің өзектілігін тексеру
үшін клиентке қызмет көрсететін жұмыскер
жауап береді.

сформированного досье клиента
несут
работники,
осуществившие
прием
документов,
а
также
работник,
осуществляющий последующий контроль в
СПФ, принявший сформированное досье и
проверивший отсканированное досье в ЭД.
Ответственность за сохранность досье
Клиента
на бумажном носителе несет
работник, осуществляющий последующий
контроль в СПФ.
Ответственность за проверку актуальности
данных в
ЭД несет работник,
осуществляющий обслуживание клиента.

182. Салымшының құрылған досьесі шот
жабылғанша ФҚБ-дағы металдан жасалған
сейфте сақталуы тиіс.
183.
MCLIEN
тапсырмасы
арқылы
«Клиенттер мен шоттар» модуліне әрбір
клиент бойынша деректер енгізіледі».
184. Клиенттер мен шоттар» модуліне
клиенттің сканерленген қолының үлгісін
енгізуге ФҚБ-дағы кейінгі бақылауды жүзеге
асыратын жұмыскер, бұндай жұмыскер
болмаған кезде аға менеджер немесе ФҚБ
басқарушысы бақылау жасайды.
185. ФҚБ-дағы кейінгі бақылауды жүзеге
асыратын жұмыскер жарты жылда бір рет
ФҚБ-да
клиенттің
досьесінің
дұрыс
құруылуын және сақталуын тексереді.

182. Сформированное досье Вкладчика
подлежат хранению в металлических сейфах
в СПФ до закрытия счета.
183. По каждому клиенту заводятся данные в
модуль «Клиенты и счета» через задачу
MCLIEN.
184. Контроль за ввод отсканированного
образца подписи клиента, в модуле «Клиенты
и счета» несет работник, осуществляющий
последующий контроль в СПФ при
отсутствии данного работника старший
менеджер или Управляющий СПФ.
185.
Работник,
осуществляющий
последующий контроль в СПФ раз в полгода
осуществляет
проверку
правильности
формирования и хранения досье клиента в
СПФ.
15. Нарушение сроков вклада
186. При досрочном истребовании срочного
вклада по инициативе Вкладчика срок вклада
и
соответственно
условия
Договора
считаются нарушенными, в связи с чем, Банк
вправе применить к Вкладчику санкции в
виде
удержания
начисленного
вознаграждения или взимания штрафов
(пени, неустойки).

15. Салым мерзімдерін бұзу
186. Салымшының бастамасы бойынша
мерзімді салымды мерзімінен бұрын талап
еткен кезде салым мерзімі және сәйкесінше
Шарттың
талаптары
бұзылған
болып
есептеледі,
осыған
байланысты
Банк
Салымшыға есептелген сыйақыны ұстау
немесе айыппұлды (өсімпұлды, тұрақсыздық
айыбын) алу түрінде санкциядар қолдануға
құқылы.
187. Салымшының бастамасы бойынша
салымды мерзімінен бұрын талап еткен
жағдайда, Банк қолданатын санкциялар Шарт
және Банктің тарифтері арқылы қамтамасыз
етіледі. Банктік салымның және/немесе
есептелген сыйақының сомасын уақытылы
қайтармаған жағдайда, Банк Салымшыға
сәйкесінше мерзімінен кешіктірілген әр күн
үшін салым және/немесе сыйақы сомасының
0,01 (жүзден бір) % мөлшерінде тұрақсыздық
айыбын төлейді. Бұл тұрақсыздық айыбы
ерекше болып табылады.
188. Жеке тұлғаның ағымдағы шотында бір

187. Санкции, применяемые Банком в случае
досрочного
истребования
вклада
по
инициативе Вкладчика, обусловливаются
Договором и тарифами Банка. В случае
несвоевременного
возврата
суммы
банковского вклада и/или начисленного
вознаграждения, Банк уплачивает Вкладчику
неустойку в размере 0,01 (одной сотой) % от
суммы
вклада
и/или
вознаграждения,
соответственно, за каждый день просрочки.
Данная неустойка является исключительной.
188. Запрещается закрытие сберегательного/
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жылдан артық уақыт ақша болмаған
жағдайды қоспағанда, осы шотқа қойылған
орындалмаған
талаптар
болған
кезде
жинақ/ағымдағы шотты жабуға тыйым
салынады.
16. Банктік салым шартының мерзімін
ұзарту
189. Салымды қайтару туралы талаптарды
және
салым
мерзімін
бұзған
кезде
қолданылатын
санкцияларды
қоса
есептегенде, Шартта белгіленген талаптармен
салым мерзімі аяқталған күні шарттың
мерзімі ұзартылады. Бұл кезде Салымшымен
қайта Шарт жасалмайды.
190. Егер салымның ағымдағы мерзімінің
аяқталу күні демалыс/мереке күндеріне
немесе басқа жағдайларға сәйкес келсе, онда
Банк біржақты тәртіппен, үш күнтізбелік күн
ішінде салым мерзімін ұзартуға құқылы. Бұл
кезде Банктің ішкі ережелерінде және шартта
басқа жағдайлар көзделмесе, шарттың
қолданыс мерзімінің басталу күні шарттың
аяқталу күнінен бастап белгіленеді.
Мерзімі ұзартылған шарттар бойынша
сыйақыны есептеу алдыңғы мерзім бойынша
есептелген шоғырландырылған сыйақыны
есепке ала отырып жүргізіледі.
- 13 айға дейінгі мерзімге орналастырылған
салымдардың мерзімі ең көбі 3 рет автоматты
түрде ұзартылады;
- 24 айға дейінгі мерзімге орналастырылған
салымдардың мерзімі ең көбі 2 рет автоматты
түрде ұзартылады;
- 24 айдан астам мерзімге орналастырылған
салымдардың мерзімі ең көбі 1 рет автоматты
түрде ұзартылады
191. Салым сомасы осы шотта қалады,
сыйақы есептеу Шарттың мерзімін созған
сәтте депозиттің осы түрі үшін Банкте
қолданыста болған мөлшерлеме бойынша
жүзеге асырылады.
Шарттың мерзімін соңғы ұзартқан мерзім
аяқталғаннан кейін ақша осы шотта қалады,
бұл кезде сыйақы есептелмейді.
Көрсетілген талаптар «Талап еткенге дейінгі»
салымына қатысты болмайды.
17.Жинақ және ағымдағы шоттарды жабу
192. Жинақ және ағымдағы шот тек
Салымшының
келісімі
және
Өтініші
бойынша ғана жабылады.
193. Салымшы шотты жапқан кезде ЖСН

текущего счета при наличии неисполненных
требований к данному счету, за исключением
случаев отсутствия денег на текущем счете у
физического лица - более одного года.
16. Пролонгация Договора банковского
вклада
189. Пролонгация производится в день
окончания срока вклада, на условиях,
определенных в Договоре, включая условия о
возврате вклада и санкциях, применяемых
при нарушении срока вклада. При этом
Договор с Вкладчиком не перезаключается.
190. В случае, если дата окончания текущего
срока вклада совпадает с выходными/
праздничными или иными обстоятельствами,
то Банк в одностороннем порядке имеет
право производить пролонгацию вклада в
течение трех календарных дней. При этом
дата
начала
действия
договора
устанавливается с даты окончания договора,
если иное не будет предусмотрено
внутренними правилами Банка и Договором.
Начисление
вознаграждения
по
пролонгированным договорам производится с
учетом капитализированного вознаграждения,
начисленного за предыдущий срок.
- по вкладам со сроком размещения до 13
месяцев автоматическая пролонгация не более
3 – х раз;
- По вкладам со сроком размещения до 24
месяцев автоматическая пролонгация не более
2 – х раз
- по вкладам, со сроком размещения свыше 24
месяцев автоматическая пролонгация не более
1 – го раза
191. Сумма вклада остается на этом же Счете,
начисление
вознаграждения
будет
осуществляться по ставке, действующей в
Банке для данного вида депозита на момент
продления Договора.
После
завершения
срока
последней
пролонгации Договора деньги остаются на том
же
Счете,
при
этом
начисление
вознаграждения производиться не будет.
Указанные условия не распространяются на
вклады «До востребования».
17. Закрытие сберегательного и текущего
счета
192. Закрытие сберегательного и текущего
счета производится только с согласия и по
Заявлению Вкладчика.
193. При закрытии счета Вкладчик
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көрсетілген, жеке тұлғасын куәландыратын
құжатты/төлқұжатын
және
депозиттің/шоттың талаптарында көзделмесе,
Салымшының қалауы бойынша банктік
салым/ағымдағы салым шартын ұсынады.
194. Клиенттің банктік шоты жабылған кезде
банк жеке сәйкестендіру кодының күшін
жояды. Банктің шот шарты жасалмаған кезде
банк ішкі ережелерде белгіленген мерзімде,
яғни банктік шот жабылған сәтте жеке
сәйкестендіру кодының күшін жояды.
195. Жеке тұлғаның шотында бір жылдан аса
уақыт ақша болмауына байланысты банктік
шотты жабу жағдайларын есептемегенде, осы
шоттың орындалмаған талаптары, соның
ішінде клиенттің банктік шоты бойынша
шығыс операцияларды уақытша тоқтату
туралы уәкілетті мемлекеттік органдардың
немесе лауазымды тұлғалардың шешімдері
және (немесе) өкімдері, сондай-ақ клиенттің
банктік шотындағы ақшаға тыйым салу
туралы актісі болған кезде банктік шотты
жабуға тыйым салынады.
196. Жабылған шарттар, шотты жабу туралы
өтініш тізімдеме бойынша ФҚБ-ның ішкі
бақылауға
жауапты
жұмыскеріне
тапсырылады және әзірленген құжат ретінде
Салымшының досьесінде сақталатын банктік
салым/ шот шартымен бірге, сондай-ақ осы
салым/ шот бойынша болған кезде Қосымша
келісімдер немесе Сенімхаттар филиалдың
мұрағатына тапсырылады.
197. Салымшының досьесінде салым/ шот
бойынша басқа қолданыстағы шарттар болған
кезде, Салымшының досьесі клиенттің
карточкасы
«Клиенттер
мен
шоттар»
модулінде толық жабылғанша сақталу керек.
18. Кейінгі бақылау жүргізу тәртібі
198. Осы Процедурада көрсетілген кейінгі
бақылауға қосымша:
1. ФҚБ-дағы кейінгі бақылауды жүзеге
асыратын жұмыскер:
- Салым операциялары бойынша құжаттардың
дұрыс
ресімделуін
және
толықтығын
күнделікті тексереді.
- Бастапқы құжаттарға сәйкес Клиенттің
шоттары бойынша ақшаның қозғалысын
салыстырып тексереді.
- Банктің қолданыстағы тарифтері бойынша
көрсетілген қызметтер үшін комиссияның

предоставляет документ, удостоверяющий
личность/ паспорт, содержащий ИИН и по
желанию Вкладчика, договор банковского
вклада/ текущего, если это не предусмотрено
условиями депозита/ счета.
194. При закрытии банковского счета клиента
банк
аннулирует
индивидуальный
идентификационный код. При незаключении
договора банковского счета, банк аннулирует
индивидуальный идентификационный код в
сроки,
установленные
внутренними
правилами банка, т.е. в момент закрытия
банковского счета.
195. Запрещается закрытие банковского счета
при наличии неисполненных требований к
данному счету, в том числе решений и (или)
распоряжений
уполномоченных
государственных органов или должностных
лиц о приостановлении расходных операций
по банковскому счету клиента, а также актов
о наложении ареста на деньги, находящиеся
на
банковском
счете
клиента,
за
исключением случаев закрытия банковского
счета в связи с отсутствием денег на
банковском счете физического лица более
одного года.
196. Закрытые договора, заявление на
закрытие счета передаются по описи
ответственному
работнику
СПФ
за
внутренний контроль, и как отработанный
документ сдается в архив филиала вместе с
договором банковского вклада/ счета,
хранящийся в досье Вкладчика, а также
Дополнительные
соглашения
или
Доверенности при наличии по данному
вкладу/ счету.
197. При наличии в досье Вкладчика других
действующих договоров по вкладу / счету,
досье Вкладчика должно храниться до
полного закрытия карточки клиента в модуле
«Клиенты и счета.
18. Проведение последующего контроля
198. В дополнение к последконтролю,
описанному в настоящей Процедуре:
1.
Работник,
осуществляющий
последующий контроль в СПФ:
- Ежедневно
проверяет
корректность
оформления и полноту документов по
вкладным операциям.
- Сверяет движения по счетам Клиента
согласно первичным документам.
- Проверяет правильность и полноту взимания
комиссий за оказанные услуги по
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дұрыс және толық алынуын тексереді;
- Салымдар
(депозиттер)
бойынша
«Депозиттер» модулінде сыйақының жеке
мөлшерлемесінің дұрыс және уақытылы
өзгертілуін тексереді;
- «Депозиттік
операциялар»
модулінде
есептелген сыйақыны салыстырып тексереді
және
оны
баланстың
мәліметтерімен
салыстырады.
- Салыстырып
тексеру
толық
көлемде
жүргізілгенін,
ескертулердің
болмағанын
немесе ескертулер жойылғанын растайтын
құжатқа (чек-параққа) қол қояды.
2. Заң бөлімінің жұмыскері:
- Заң бойынша ұсынылған құжаттардың
негізінде жинақ және ағымдағы шоттарды
ашу, жүргізу және жабу құқығын;
- Егер банктік салым/ағымдағы шот
шарттарында көрсетілген болса, шартты
салымдар (Эскроу шот, Жаңадан құрылып
жатқан заңды тұлғаларға арналған шартты
салым)
бойынша
міндеттемелерді
орындауға
қатысты
жүргізілетін
операциялардың заңдылығын және басқа
талаптарды белгілейді.
19. Жұмыс істемейтін есешоттарды
тосқауылдау
199. Бір жылдан аса уақыт ішіндегі
қалдықпен ағымдағы шот бойынша ақша
қозғалысы болмаған кезде Клиенттің шоты
бойынша шығыс операцияларын жүргізуге
шектеу белгіленеді.
200. Шарт қолданыста болатын мерзім
аяқталғаннан кейін талап етілмеген және
автоматты түрде ұзартылған жинақ шоты
бойынша ақша қозғалысы болмаған кезде
(шоғырландыруды қоспағанда) Клиенттің
салымы бойынша шығыс операцияларын
жүргізуге шектеу белгіленеді.

действующим тарифам Банка;
- Проверяет правильность и своевременность
изменения
персональной
ставки
вознаграждения в модуле «Депозиты» по
вкладам (депозитам)».
- Проводит
сверку
начисленного
вознаграждения в модуле «Депозитные
операций» и сверяет с данными баланса.
- Подписывает подтверждающий документ
(чек-лист), что сверка проведена в полном
объеме, замечаний нет либо замечания
устранены.
2.
Работник Юридического отдела
определяет:
Права на открытие, ведение и закрытие
сберегательных и текущих счетов на
основании предоставленных документов по
закону.
- Легитимность проводимых операцияй в
части исполнения/ выполнения обязательств
по условным вкладам (Эскроу счет,
Условный вклад для вновь создаваемых
юридических лиц), и иные условия, если это
оговорено в договорах банковского вклада/
текущего счета.
19. Блокировка бездействующих счетов

202. Шоттан тосқауылды алу туралы
өтініштер клиенттің досьесіне тігіледі.
20. Қосымшалар

199. При отсутствии движений по текущему
счету c остатком более одного года
устанавливается
ограничение
на
осуществление расходных операций по счету
Клиента.
200.
При
отсутствии
движений
(за
исключением
капитализации)
по
сберегательному счету, который не был
востребован по истечении срока действия
Договора
и
автоматически
был
пролонгирован
также
устанавливается
ограничение на осуществление расходных
операций по вкладу Клиента.
201.
Снятие
ограничения
с
текущего/сберегательного
счета
производится
руководителем СПФ или
работником, осуществляющим последующий
контроль в СПФ на основании заявления
Клиента или его доверенного лица только
при личном присутствии Клиента или его
доверенного лица.
202. Заявления на разблокировку счета
подшиваются в досье клиента.
20. Приложения

1-қосымша. Салымды/шотты ашу/жабу үшін

Приложение

201. Ағымдағы/жинақ шотынан шектеуді
алуды ФҚБ басшысы немесе ФҚБ-дағы
кейінгі бақылауды жүргізетін жұмыскер
Клиенттің немесе оның сенім білдірілген
тұлғасының өтінішінің негізінде Клиент пен
оның сенім білдірілген тұлғасы болған кезде
жүзеге асырады.

1.

Перечень

необходимых
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қажетті құжаттар тізбесі
2-қосымша. Салымшының досьесіне кіретін
құжаттар тізбесі
3-қосымша. Жаңадан құрылатын заңды тұлға
үшін уақытша жинақ шотын ашуға қажетті
құжаттар тізбесі
4-қосымша. Тапсырылатын құжаттардың
тізімдемесі
5-қосымша. Шотты мұрагерлікке қабылдаған
кезде қажетті құжаттар тізбесі
6-қосымша. Жаңадан құрылатын заңды тұлға
үшін уақытша жинақ шотын ашу туралы
өтініш бланкісі
7-қосымша. Ақша аудару туралы өтініш
бланкісі
8-қосымша.
Ағымдағы
шотты
(төлем
картасын) толықтыру туралы өтініш бланкісі
9-қосымша.
Ақшаны
айырбастау/
конверсиялау туралы өтініш бланкісі
10-қосымша. Банктің басқа бөлімшесінен
меншікті ақшаны аудару туралы өтініш
бланкісі
11-қосымша. Заңды тұлғаның ағымдағы
шотына ақша аудару туралы өтініш бланкісі
12-қосымша. Ақша қаражатының түсуі
туралы хабарлама
13-қосымша. Ақша қаражатының түсімін
есепке алу туралы өтініш бланкісі
14-қосымша. Валюталық аударым жасау
туралы өтініш бланкісі
15-қосымша. Жинақ/ағымдағы шотты жабу
туралы өтініш бланкісі
16-қосымша.
Банктік
салымды
қайта
ресімдеуге берілетін өтініштің бланкісі
17-қосымша. Сенім білдірілген тұлғаларды
есепке алу журналы
18-қосымша. Банктің басқа депозиттік
шотына ақша аудару туралы өтініш бланкісі
19-қосымша. Банктің басқа депозиттік
шотына ақша аудару туралы (шетел
валютасымен) өтініш бланкісі
20-қосымша. Шетел валютасымен түскен
ақша қаражатын беру туралы өтініш бланкісі
21-қосымша. Жеке тұлғаның жинақ шоты
бойынша операция жүргізу ережесі
22-қосымша.
Ұзақмерзімді
тапсырманы
ресімдеу туралы өтініш бланкісі

документов
вклада/счета

для

открытия/закрытия

Приложение 2. Перечень
входящих в досье вкладчика

документов,

Приложение 3. Перечень документов для
открытия временного сберегательного счета
для вновь создаваемого юридического лица
Приложение
4.
Опись
передаваемых
документов
Приложение 5. Перечень необходимых
документов при наследовании счетом
Приложение 6. Бланк Заявления на открытие
временного сберегательного счета для вновь
создаваемого юридического лица
Приложение 7. Бланк заявления на перевод
денег
Приложение 8. Бланк Заявления на
пополнение текущего счета (платежной
карты)
Приложение 9. Бланк Заявления на
проведение конвертации/конверсии
Приложение 10. Бланк Заявления на перевод
собственных денег из другого подразделения
Банка
Приложение 11. Бланк Заявления перевода
денег на текущий счет юридического лица
Приложение 12. Уведомление о поступлении
денежных средств
Приложение 13. Бланк Заявления о
зачислении поступлении денежных средств
Приложение 14. Бланк Заявления на
валютный перевод
Приложение 15. Бланк Заявления на закрытие
сберегательного/ текущего счета
Приложение 16. Бланк заявления на
переоформление банковского вклада
Приложение 17. Журнал учета доверенных
лиц
Приложение 18. Бланк Заявления на перевод
на другой депозитный счет Банка
Приложение 19. Бланк Заявления на перевод
на другой депозитный счет Банка (в
иностранной валюте)
Приложение 20. Бланк Заявления на выдачу
поступивших
денежных
средств
в
иностранной валюте
Приложение
21.
Правила
проведения
операций
по
сберегательным
счетам
физического лица
Приложение 22. Бланк Заявления на
оформление длительного поручения
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23-қосымша. Жеке тұлғаға мемлекеттік
бюджеттен төленетін жәрдемақыны және
(немесе) Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру
қорынан төленетін әлеуметтік төлемдерді
есепке алу туралы өтініш бланкісі
24-қосымша.
Бекітілген
парольді
енгізу/ауыстыру туралы өтініш.
25-қосымша.
«Ұзақмерзімді
тапсырма»
қызметінен бас тарту туралы өтініш
26-қосымша.
Ұзақмерзімді
тапсырманы
тіркеу журналы
27-қосымша. АҚШ-пен байланысты тұлғаны
анықтау талаптары
28-қосымша. Клиент туралы ақпаратты
жинау және оны пайдалану туралы өтінішкелісім
29-қосымша. Клиент досьесіндегі деректерді
өзгерту туралы өтініш
30-қосымша.
Қаржы
мониторингi
субъектiлерiнің клиентті тиісінше тексеруі
үшін қажетті құжаттар тізбесі
31-қосымша. Ағымдағы банктік шот/салым
ашу туралы өтініш
32-қосымша.
БАНКТІҢ
БАСТАМАСЫ
БОЙЫНША БАНКТІК ШОТ (АҒЫМДАҒЫ
ШОТ) ШАРТЫН БҰЗУ ЖӘНЕ АҒЫМДАҒЫ
ШОТТЫ ЖАБУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА».
33-қосымша. Резиденттік мәртебесін өзгерту
туралы өтініш.
34-қосымша. Жарының/зайыбының банктік
салымды қайта ресімдеуге КЕЛІСІМІ.
35-қосымша. Банктік құпияны үшінші
тұлғаларға жария ету туралы КЕЛІСІМ.
36-қосымша.
Банктік
салым
шартын
мерзімінен бұзу туралы өтініш.
21. Қорытынды қағида
203. Осы Процедура арқылы белгіленген
процестерді Банктің оны іске асыруға
жұмылдырылған құрылымдық бөлімшелері
мен салым операциялары бойынша бизнеспроцеске
қатысушы
қызметкерлері
орындауға міндетті.
204. Осы Процедура бойынша реттелмеген
мәселелер ҚР қолданыстағы заңнамасында
және банктің нормативтік құжаттарында
белгіленген тәртіппен шешіледі.
22. Жауапкершілік

Приложение 23. Бланк Заявления о
зачислении пособий, выплачиваемых из
государственного
бюджета,
и
(или)
социальных выплат из Государственного
фонда социального страхования физическому
лицу
Приложение
24.
Заявление
на
заведение/смену фиксированного пароля
Приложение 25. Заявление на отказ от услуги
«Длительное поручение».
Приложение 26. Журнал регистрации
Длительных поручение.
Приложение 27. Требования по выявлению
лица, связанного с США.
Приложение 28. Заявление - согласие на сбор
и использование информации о клиенте.
Приложение 29. Заявление на изменение
данных досье Клиента.
Приложение 30.
Перечень документов,
необходимых для надлежащей проверки
клиента
субъектами
финансового
мониторинга
Приложение 31.
Заявление на открытие
текущего банковского счета/вклада
Приложение
32
«УВЕДОМЛЕНИЕ
О
РАСТОРЖЕНИИ
ДОГОВОРА
БАНКОВСКОГО СЧЕТА (ТЕКУЩИЙ СЧЕТ)
И ЗАКРЫТИИ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА ПО
ИНИЦИАТИВЕ БАНКА».
Приложение 33. Заявление на изменение
статуса резидентства.
Приложение
34.
СОГЛАСИЕ
супруга/супруги
на
переоформление
банковского вклада.
Приложение 35. СОГЛАСИЕ на раскрытие
банковской тайны третьему лицу.
Приложение 36. Заявление на досрочное
расторжение Договора банковского вклада
21. Заключительные положения
203. Установленные настоящей Процедурой
процессы являются обязательными для
исполнения всеми задействованными в его
реализации структурными подразделениями
и работниками Банка, принимающими
участие в бизнес-процессе по вкладным
операциям
204. Вопросы, нерегулируемые настоящей
Процедурой,
разрешаются
в
порядке,
определенном
действующим
законодательством РК и нормативными
документами банка.
22. Ответственность
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205. Осы бөлім осы Процедурада белгіленген
мерзімде және тәртіппен Клиенттерге қызмет
көрсеткен кезде Банктің қызметкерлерінің
жауапкершілігін анықтайды.
206. ФҚБ-да кейінгі бақылауды жүзеге
асыратын жұмыскер:
«Бекітілген парольмен расталмаған,
қолма-қол ақшамен және қолма-қол ақшасыз
шығыс операциялары бойынша есеп» есебіне
күн сайын тиісті дәрежеде мониторинг
жүргізу және 48-тармаққа сәйкес осы есеп
бойынша рұқсат етілмеген операцияларды
анықтау үшін;
- 46, 101, 114, 125, 178, 181, 184, 201тармақтарында
көрсетілген
талаптарды
сақтау үшін;
177-тармаққа
сәйкес
клиенттердің
досьелерін сақтау үшін;
- 198-1, 206-тармақтарды орындау үшін
жауап береді;
- ҚР резиденттігін растайтын құжатты
қабылдау үшін;
Colvir
жүйесіндегі
«Клиенттер
картотекасын
жүргізу»
модуліне
ҚР
резиденттігін растайтын құжат бойынша
деректерді дұрыс енгізу үшін;
- клиенттерге ҚР резиденттігін растайтын
құжаттың мерзімі аяқталғаны жөнінде
хабарлау. Құжатта басқа мерзім белгіленбесе,
аталған құжаттың мерзімі әр жылдың 31
желтоқсанында аяқталады;
- талап қою мерзімінің ең аз кезеңін (5 жыл)
есепке ала отырып, клиенттік досье
қолданыста болатын мерзім ішінде ҚР
резиденттігін растайтын құжатты жинау,
архивке өткізу және сақтау үшін;
- банктік салым шартын мерзімінен бұрын
бұзған және сыйақылар сомасын айыппұл
мөлшерлемесі бойынша қайта есептеген
кезде, «Депозиттер» модулінде «Салымды
қайтару» және «ЖТС қайта есептеу»
операцияларын жүргізгені үшін.
207. Қызметті құқықтық қамсыздандыру
бөлімінің
жұмыскері
198-2-тармақты
орындау үшін жауап береді.
208. Фронт-офистің жұмыскерлері:
-

клиенттер бойынша деректерді енгізу,
редакциялау және актуализациялау үшін;
касса қызметін көрсету үшін;
шетел валютасымен төлемдер жүргізген
кезде шетел банктері ұсынған талаптарды
сақтау үшін;

205.
Настоящий
раздел
определяет
ответственность работников Банка при
обслуживании Клиентов в сроки и порядке,
установленные настоящей Процедурой.
206.
Работник,
осуществляющий
последующий контроль в СПФ несет
ответственность за:
- проведение
надлежащего ежедневного

мониторинга отчета «Отчет по наличным и
безналичным расходным операциям, не
подтвержденным фиксированным паролем»
и выявление несанкционированных операций
по данному отчету согласно п.48;
- соблюдение
требований описанных в

пунктах: 46, 101, 114, 125, 178, 181, 184 ,
201;
- сохранность
досье клиентов
согласно

пункта 177;
- исполнение
пункта 198-1, 206;

за
прием
оригинала
документа,
подтверждающего резиденство РК;
- за корректность внесения данных в систему
Colvir в модуль «Ведение картотеки
клиентов» по документу, подтверждающему
резиденство РК;
- за уведомление клиентов об истечении
срока
документа,
подтверждающего
резиденство РК. Срок истечения данного
документа 31 декабря каждого года, если
иной срок не прописан в документе;
- за сбор, архивацию и хранение оригинала
документа, подтверждающего резиденство
РК в течение срока существования
клиентского досье, с учетом минимального
срока хранения в период срока исковой
давности (5 лет);
за осуществление операции «Возврат
вклада» и «Перерасчет ИПН» в модуле
«Депозиты» при досрочном расторжении
договора бвнковского вклада и перерасчете
суммы вознаграждений по штрафной ставке.
207. Работник Отдела правового обеспечения
деятельности
несет ответственность за
исполнение пунктов 198-2.
208.
Работники фронт-офиса несут
ответственность за:
- ввод, редактирование и
актуализацию
данных по клиентам;
- кассовое
 обслуживание;
- соблюдение
требований выставляемых

инобанками, при проведении платежей в
иностранной валюте;
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-

валюталық заңнаманың талаптарын сақтау
үшін;
- КЖТҚҚ заңының талаптарын орындау;

- соблюдение
требований валютного

законодательства;
- соблюдение требований Закона ПОДФТ;

-

клиенттерге шынайы білікті кеңес беру
үшін;

-предоставление
достоверной

квалифицированной
консультации
клиентам;
- правильное
ведение и совершение операций

по счетам клиентов;

клиенттің шоттарын дұрыс жүргізу және
олар бойынша операцияларды жүргізу
үшін;
- Клиенттің (сенім білдірілген тұлғаның,
мұрагердің) жеке тұлғасын куәландыратын
құжаттарды тексеру үшін;
- 46-тармаққа сәйкес бекітілген парольді
енгізу/ауыстыру талаптарын орындау үшін;
-

- ФҚБ-дағы кейінгі бақылауды жүзеге
асыратын
жұмыскерге
күн
ішіндегі
құжаттарды уақытылы тапсыру үшін жауап
береді.

- проверку
документов, удостоверяющих

личность Клиента (доверенного лица,
наследника);
- соблюдение
требований по вводу/замене

фиксированного пароля согласно пункта 45,
46;
- своевременную
сдачу документов дня

работнику, осуществляющему последующий
контроль в СПФ


Бөлшекті бизнес департаменті /
Департамент розничного бизнеса

Приложение 1

1-қосымша

Қазақ тілінде
Салымды / шотты ашу / жабу үшін қажетті құжаттардың тізбесі

1



2



3



1



ҚР резиденттеріне салым/шот ашқан кезде
ЖСН көрсетілген жеке тұлғасын куәландыратын құжат:
- Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігі,
- Қазақстан Республикасы азаматының төлқұжаты,
- Туу туралы куәлік,
- Шетел азаматының Қазақстан Республикасында тұру ықтиярхаты,
- Азаматтығы жоқ тұлғаның жеке куәлігі
Ашылатын шоттың мақсаты – жеке тұлғаға мемлекеттік бюджеттен
төленетін жәрдемақыларды және (немесе) Мемлекеттік әлеуметтік
сақтандыру қорынан төленетін әлеуметтік төлемдерді есептеу
көрсетілген өтініш («Арнайы ағымдағы шот» ашылған жағдайда).
Шотты/салымды ашу туралы өтініш.
ҚР бейрезиденттеріне салым/шот ашқан кезде
Жеке тұлғасын куәландыратын құжат:
- шетелдік төлқұжат,
- шетелдік төлқұжатқа теңестірілген шетел мемлекеттерінің
дипломатиялық төлқұжаты және қызметтік төлқұжаты,
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ЖСН көрсетілген құжат.

Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық
шарттарда басқаша көзделмесе, бейрезидент-жеке тұлғаның Қазақстан
Республикасының аумағына келуіне, аумағынан кетуіне және аумағында
болуына құқық беретін Қазақстан Республикасының уәкілетті
органдарында тіркелгенін куәландыратын құжат.

Бейрезидентті салық төлеуші ретінде тіркеу туралы тіркеу куәлігінің
көшірмесі.

Шотты/салымды ашу туралы өтініш.
FATCA талаптарына жатқызылатын жеке
тұлғалар ағымдағы шотты ашқан кезде

Жеке тұлғасын куәландыратын құжат (азаматтығы жоқ тұлғаның жеке
куәлігі, шетелдік төлқұжат, шетелдік төлқұжатқа теңестірілген шетел
мемлекеттерінің
дипломатиялық
төлқұжаты
және
қызметтік
төлқұжаты); ЖСН көрсетілген құжат.

Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық
шарттарда басқаша көзделмесе, бейрезидент-жеке тұлғаның Қазақстан
Республикасының аумағына келуіне, аумағынан кетуіне және аумағында
болуына құқық беретін Қазақстан Республикасының уәкілетті
органдарында тіркелгенін куәландыратын құжат.

Клиент туралы ақпаратты жинау және оны пайдалану туралы өтінішкелісім (27-қосымша)

Шотты/салымды ашу туралы өтініш.
Үшінші тұлғаның атына салымды/шотты ашқан немесе шотты басқарған
кезде
 Салым/шот ашылатын тұлғаның ЖСН көрсетілген, жеке тұлғасын
куәландыратын құжатың түпнұсқасы (Қазақстан Республикасы
азаматының жеке куәлігі, Қазақстан Республикасы азаматының
төлқұжаты, шетел азаматының Қазақстан Республикасында тұруға
ықтиярхаты, туу туралы куәлік, азаматтығы жоқ тұлғаның жеке куәлігі,
ЖСН көрсетілген құжат пен шетелдік төлқұжат немесе шетелдік
төлқұжатқа теңестірілген шетел мемлекеттерінің дипломатиялық
төлқұжаты және қызметтік төлқұжаты).
 Он алты жасқа дейінгі кәмелет жасына толмаған тұлғалардың
пайдасына:
- қорғаншылар мен қамқоршылар үшін: қорғаншылық және қамқоршылық
органы берген құжат және ЖСН көрсетілген баланың туу туралы куәлігі;
- асырап алушылар үшін: баланы (қызды) асырап алу туралы куәлік, асырап
алынған баланың (қыздың) тегін, атын және әкесінің атын өзгерткен кезде
ЖСН көрсетілген туу туралы жаңа куәлік;
- ата-аналар үшін: ЖСН көрсетілген баланың туу туралы куәлігі.
 ЖСН көрсетілген Сенімді тұлғаны куәландыратын құжат (Қазақстан
Республикасы азаматының жеке куәлігі, Қазақстан Республикасы
азаматының төлқұжаты, шетел азаматының Қазақстан Республикасында
тұру ықтиярхаты, азаматтағы жоқ тұлғаның жеке куәлігі, шетелдік
төлқұжат, ЖСН көрсетілген құжатпен шетелдік төлқұжатқа
теңестірілген шетел мемлекеттерінің дипломатиялық төлқұжаты және
қызметтік төлқұжаты).
 Ағымдағы шотты ашу және (немесе) ағымдағы шоттағы ақшаны басқару
құқығын беретін нотариат куәландырған сенімхат.
Егер ата-ана немесе басқа заңды өкіл Шартты кәмелетке толмаған үшінші
тұлғаның пайдасына жасаған кезде сенімхатты ұсыну талап етілмейді.
Ағымдағы шотты ашу және (немесе) ағымдағы шоттағы ақшаға иелік ету
-

2

3
4

1

2

3
4

1

2

3
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4

5
6

2

3

4

5
6

құқығына нотариат куәландырған сенімхат ұсынылған жағдайда, клиенттің
жеке басын куәландыратын құжаттың нотариат куәландырған көшірмесін
ұсынуға жол беріледі.
 Шетелдік сенімді тұлғалар үшін – егер Қазақстан Республикасы
ратификациялаған халықаралық шарттарда басқаша көзделмесе,
бейрезидент-жеке тұлғаның Қазақстан Республикасының аумағына
келуіне, аумағынан кетуіне және аумағында болуына құқық беретін
Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарында тіркелгенін
куәландыратын құжат.
 Клиент туралы ақпаратты жинау және оны пайдалану туралы өтінішкелісім (27-қосымша)
 Шотты ашу туралы өтініш.
Үшінші тұлғаға эскроу-шот режимінде ағымдағы шот ашқан кезде
 Эскроу-шот режимінде ағымдағы шот ашылатын тұлғаның ЖСН
көрсетілген, жеке тұлғасын куәландыратын құжатың түпнұсқасы
(Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігі, Қазақстан
Республикасы азаматының төлқұжаты, шетел азаматының Қазақстан
Республикасында тұруға ықтиярхаты, туу туралы куәлік, азаматтығы
жоқ тұлғаның жеке куәлігі, ЖСН көрсетілген құжат пен шетелдік
төлқұжат немесе шетелдік төлқұжатқа теңестірілген шетел
мемлекеттерінің
дипломатиялық
төлқұжаты
және
қызметтік
төлқұжаты).
 Он алты жасқа дейінгі кәмелет жасына толмаған тұлғалардың
пайдасына:
- қорғаншылар мен қамқоршылар үшін: қорғаншылық және
қамқоршылық органы берген құжат және ЖСН көрсетілген баланың туу
туралы куәлігі;
- асырап алушылар үшін: баланы (қызды) асырап алу туралы куәлік,
асырап алынған баланың (қыздың) тегін, атын және әкесінің атын
өзгерткен кезде ЖСН көрсетілген туу туралы жаңа куәлік;
- ата-аналар үшін: ЖСН көрсетілген баланың туу туралы куәлігі
 Сенімді тұлғаның ЖСН көрсетілген, жеке тұлғасын куәландыратын
құжат (Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігі, Қазақстан
Республикасы азаматының төлқұжаты, шетел азаматының Қазақстан
Республикасында тұруға ықтиярхаты, азаматтығы жоқ тұлғаның жеке
куәлігі немесе шетелдік төлқұжаты, ЖСН көрсетілген құжатпен
шетелдік
төлқұжатқа
теңестірілген
шетел
мемлекеттерінің
дипломатиялық төлқұжаты және қызметтік төлқұжаты).
 Сенім білдірілген тұлға ұсынған, эскроу-шот режимінде ағымдағы
шотты ашу құқығын беретін нотариат куәландырған сенімхат.
Банк, эскроу-шот ашатын тұлға және атына эскроу-шот ашылатын тұлғаның
арасында жасалған үшжақты шарттың негізінде эскроу-шот режимінде
ағымдағы шотты ашуға рұқсат етіледі. Бұл жағдайда сенімхат талап етілмейді.
 Шетелдік сенімді тұлғалар үшін – егер Қазақстан Республикасы
ратификациялаған халықаралық шарттарда басқаша көзделмесе,
бейрезидент-жеке тұлғаның Қазақстан Республикасының аумағына
келуіне, аумағынан кетуіне және аумағында болуына құқық беретін
Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарында тіркелгенін
куәландыратын құжат.
 Клиент туралы ақпаратты жинау және оны пайдалану туралы өтінішкелісім (27-қосымша)
 Ағымдағы шотты ашу туралы өтініш.
Үшінші тұлғаның атына жинақ шотын ашқан немесе шотты басқарған
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кезде
 Жинақ шот ашылатын тұлғаның ЖСН көрсетілген, жеке тұлғасын
куәландыратын құжаттың түпнұсқасы (Қазақстан Республикасы
азаматының жеке куәлігі, Қазақстан Республикасы азаматының
төлқұжаты, шетел азаматының Қазақстан Республикасында тұруға
ықтиярхаты, туу туралы куәлік, азаматтығы жоқ тұлғаның жеке куәлігі,
ЖСН көрсетілген құжат пен шетелдік төлқұжат немесе шетелдік
төлқұжатқа теңестірілген шетел мемлекеттерінің дипломатиялық
төлқұжаты және қызметтік төлқұжаты).
 Он алты жасқа дейінгі кәмелет жасына толмаған тұлғалардың
пайдасына:
- қорғаншылар мен қамқоршылар үшін: қорғаншылық және
қамқоршылық органы берген құжат және ЖСН көрсетілген баланың туу
туралы куәлігі;
- асырап алушылар үшін: баланы (қызды) асырап алу туралы куәлік,
асырап алынған баланың (қыздың) тегін, атын және әкесінің атын
өзгерткен кезде ЖСН көрсетілген туу туралы жаңа куәлік;
- ата-аналар үшін: ЖСН көрсетілген баланың туу туралы куәлігі
 Сенімді тұлғаның ЖСН көрсетілген, жеке тұлғасын куәландыратын
құжат (Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігі, Қазақстан
Республикасы азаматының төлқұжаты, шетел азаматының Қазақстан
Республикасында тұруға ықтиярхаты, азаматтығы жоқ тұлғаның жеке
куәлігі немесе шетелдік төлқұжаты, ЖСН көрсетілген құжатпен
шетелдік
төлқұжатқа
теңестірілген
шетел
мемлекеттерінің
дипломатиялық төлқұжаты және қызметтік төлқұжаты).
 Ағымдағы шотты ашу және (немесе) ағымдағы шоттағы ақшаны басқару
құқығын беретін нотариат куәландырған сенімхат.
 Шетелдік сенімді тұлғалар үшін – егер Қазақстан Республикасы
ратификациялаған халықаралық шарттарда басқаша көзделмесе,
бейрезидент-жеке тұлғаның Қазақстан Республикасының аумағына
келуіне, аумағынан кетуіне және аумағында болуына құқық беретін
Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарында тіркелгенін
куәландыратын құжат.
 Клиент туралы ақпаратты жинау және оны пайдалану туралы өтінішкелісім (27-қосымша)
 Ағымдағы шотты ашу туралы өтініш.
Үшінші тұлғаға эскроу-шот режимінде жинақ шотын ашқан кезде
 Эскроу-шот режимінде жинақ шоты ашылатын
тұлғаның ЖСН
көрсетілген, жеке тұлғасын куәландыратын құжатың түпнұсқасы
(Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігі, Қазақстан
Республикасы азаматының төлқұжаты, шетел азаматының Қазақстан
Республикасында тұруға ықтиярхаты, туу туралы куәлік, азаматтығы
жоқ тұлғаның жеке куәлігі, ЖСН көрсетілген құжат пен шетелдік
төлқұжат немесе шетелдік төлқұжатқа теңестірілген шетел
мемлекеттерінің
дипломатиялық
төлқұжаты
және
қызметтік
төлқұжаты).
 Он алты жасқа дейінгі кәмелет жасына толмаған тұлғалардың
пайдасына:
- қорғаншылар мен қамқоршылар үшін: қорғаншылық және
қамқоршылық органы берген құжат және ЖСН көрсетілген баланың туу
туралы куәлігі;
- асырап алушылар үшін: баланы (қызды) асырап алу туралы куәлік,
асырап алынған баланың (қыздың) тегін, атын және әкесінің атын
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өзгерткен кезде ЖСН көрсетілген туу туралы жаңа куәлік;
- ата-аналар үшін: ЖСН көрсетілген баланың туу туралы куәлігі
 Сенімді тұлғаның ЖСН көрсетілген, жеке тұлғасын куәландыратын
құжат (Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігі, Қазақстан
Республикасы азаматының төлқұжаты, шетел азаматының Қазақстан
Республикасында тұруға ықтиярхаты, азаматтығы жоқ тұлғаның жеке
куәлігі немесе шетелдік төлқұжаты, ЖСН көрсетілген құжатпен
шетелдік
төлқұжатқа
теңестірілген
шетел
мемлекеттерінің
дипломатиялық төлқұжаты және қызметтік төлқұжаты).
 Сенім білдірілген тұлға ұсынған, эскроу-шот режимінде жинақ шотын
ашу құқығын беретін нотариат куәландырған сенімхат.
Банк, эскроу-шот ашатын тұлға және атына эскроу-шот ашылатын
тұлғаның арасында жасалған үшжақты шарттың негізінде эскроу-шот
режимінде жинақ шотын ашуға рұқсат етіледі. Бұл жағдайда сенімхат талап
етілмейді.

2
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 Шетелдік сенімді тұлғалар үшін – егер Қазақстан Республикасы
ратификациялаған халықаралық шарттарда басқаша көзделмесе,
бейрезидент-жеке тұлғаның Қазақстан Республикасының аумағына
келуіне, аумағынан кетуіне және аумағында болуына құқық беретін
Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарында тіркелгенін
куәландыратын құжат.
 Клиент туралы ақпаратты жинау және оны пайдалану туралы өтінішкелісім (27-қосымша)
 Ағымдағы шотты ашу туралы өтініш.
Қорғаншылар салымды/шотты ашқан/басқарған кезде
 Тұлғаны әрекетке қабілетсіз деп тану туралы Сот шешімі;
 Қорғаншылық немесе қамқоршылық бойынша қызметпен айналысатын
органдар берген, тұлғаны қорғаншы ретінде тағайындау туралы
белгіленген үлгідегі анықтама;
 Әрекетке қабілетсіз деп танылған тұлғаның жеке тұлғасын
куәландыратын құжат;
 Қорғаншының жеке тұлғасын куәландыратын құжат
 Шотты/салымды ашу туралы өтініш.
Банктік салым шартын үшінші тұлғаның атына қайта ресімдеген
кезде
 ЖСН көрсетілген, Салымшының жеке тұлғасын куәландыратын құжат:
- Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігі,
- Қазақстан Республикасы азаматының төлқұжаты,
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 ЖСН көрсетілген, үшінші тұлғаның жеке тұлғасын куәландыратын
құжат:
- Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігі,
- Қазақстан Республикасы азаматының төлқұжаты,

2

3

 Банктік салымды қайта ресімдеу туралы өтініш

4

 Жұбайының банктік салымды (болған кезде) қайта ресімдеуге берген
келісімі
 ЖСН көрсетілген, жұбайының жеке тұлғасын куәландыратын құжат:
Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігі,
Қазақстан Республикасы азаматының төлқұжаты,

-
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На русском языке
Перечень необходимых документов для открытия/закрытия вклада/счета

1

2

3
1

2

3
4

1

2

3
4
1

При открытии вклада/счета резидентам РК

Документ, удостоверяющий личность, содержащий ИИН:
- Удостоверение личности гражданина Республики Казахстан,
- Паспорт гражданина Республики Казахстан,
- Свидетельство о рождении,
- Вид на жительство иностранца в Республике Казахстан,
- Удостоверение лица без гражданства

Заявление, содержащее указание назначения открываемого счета –
зачисление пособий, выплачиваемых из государственного бюджета, и
(или) социальных выплат из Государственного фонда социального
страхования физическому лицу (в случае открытия «Специального
текущего счета»).

Заявление на открытие счета/вклада.
При открытии вклада/счета нерезидентам РК

Документ, удостоверяющий личность:
- заграничный паспорт,
- дипломатический паспорт и служебный паспорт иностранных
государств, приравненные к заграничному паспорту),
- документ, содержащий ИИН.

Документ, удостоверяющий регистрацию в уполномоченных органах
РК на право въезда, выезда и пребывания физического лица –
нерезидента на территории РК, если иное не предусмотрено
международными договорами, ратифицированными РК.

Копию регистрационного свидетельства о регистрации нерезидента в
качестве налогоплательщика.

Заявление на открытие счета/вклада.
При открытии текущего счета физическими лицами, подпадающими под
требования FATCA

Документ, удостоверяющий личность (удостоверение лица без
гражданства, заграничный паспорт, дипломатический паспорт и
служебный паспорт иностранных государств, приравненные к
заграничному паспорту); документ, содержащий ИИН.

Документ, удостоверяющий регистрацию в уполномоченных органах
РК на право въезда, выезда и пребывания физического лица –
нерезидента на территории РК, если иное не предусмотрено
международными договорами, ратифицированными РК.

Заявление - согласие на сбор и использование информации о Клиенте
(Приложение №27)

Заявление на открытие счета/вклада.
При открытии текущего счета на третье лицо или распоряжении счетом
 Оригинал документа, удостоверяющего личность, содержащий ИИН на
которого будет открыт текущий счет (удостоверение личности
гражданина Республики Казахстан, паспорт гражданина Республики
Казахстан, вид на жительство иностранца в Республике Казахстан,
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свидетельство о рождении, удостоверение лица без гражданства,
заграничный паспорт или дипломатический паспорт и служебный
паспорт иностранных государств, приравненные к заграничному
паспорту с документом, содержащим ИИН).
 В пользу несовершеннолетнего лица, не достигшего шестнадцати лет:
- для опекунов и попечителей: документ, выданный органами опеки и
попечительства, и свидетельство о рождении ребенка, содержащее ИИН;
- для усыновителей: свидетельство об усыновлении (удочерении), при
изменении фамилии, имени и отчества усыновленного (удочеренного), новое
свидетельство о рождении, содержащее ИИН;
- для родителей: свидетельство о рождении ребенка, содержащее ИИН.
 Документ, удостоверяющий личность Доверенного лица, содержащий
ИИН (удостоверение личности гражданина Республики Казахстан,
паспорт гражданина Республики Казахстан, вид на жительство
иностранца в Республике Казахстан, удостоверение лица без
гражданства или заграничный паспорт, дипломатический паспорт и
служебный паспорт иностранных государств, приравненные к
заграничному паспорту c документом, содержащим ИИН).
 Нотариально удостоверенная доверенность на право открытия текущего
счета и (или) распоряжения деньгами, находящимися на текущем счете.
Предоставление доверенности не требуется в случаях, если Договор в пользу
несовершеннолетнего третьего лица заключается родителем или иным
законным представителем.
При представлении нотариально удостоверенной доверенности на право
открытия текущего счета и (или) распоряжения деньгами, находящимися на
текущем счете, допускается представление нотариально удостоверенной копии
документа, удостоверяющего личность клиента.
 Для иностранцев доверенных лиц - документ, удостоверяющий
регистрацию в уполномоченных органах РК на право въезда, выезда и
пребывания физического лица – нерезидента на территории РК, если
иное
не
предусмотрено
международными
договорами,
ратифицированными РК.
 Заявление - согласие на сбор и использование информации о Клиенте
(Приложение №27)
 Заявление на открытие счета.
При открытии текущего счета в режиме эскроу – счет на третье лицо
 Оригинал документа, удостоверяющего личность, содержащий ИИН на
которого будет открыт текущий счет в режиме эскроу - счет
(удостоверение личности гражданина Республики Казахстан, паспорт
гражданина Республики Казахстан, вид на жительство иностранца в
Республике Казахстан, свидетельство о рождении, удостоверение лица
без гражданства, заграничный паспорт или дипломатический паспорт и
служебный паспорт иностранных государств, приравненные к
заграничному паспорту с документом, содержащим ИИН).
 В пользу несовершеннолетнего лица, не достигшего шестнадцати лет:
- для опекунов и попечителей: документ, выданный органами опеки и
попечительства, и свидетельство о рождении ребенка, содержащее
ИИН;
- для усыновителей: свидетельство об усыновлении (удочерении), при
изменении фамилии, имени и отчества усыновленного (удочеренного),
новое свидетельство о рождении, содержащее ИИН;
- для родителей: свидетельство о рождении ребенка, содержащее ИИН
 Документ, удостоверяющий личность Доверенного лица, содержащий
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ИИН (удостоверение личности гражданина Республики Казахстан,
паспорт гражданина Республики Казахстан, вид на жительство
иностранца в Республике Казахстан, удостоверение лица без
гражданства или заграничный паспорт, дипломатический паспорт и
служебный паспорт иностранных государств, приравненные к
заграничному паспорту c документом, содержащим ИИН).
 Нотариально удостоверенная доверенность на право открытия текущего
счета в режиме эскроу-счет, предоставленная доверителем.
Допускается открытие текущего счета в режиме эскроу-счет на основании
трехстороннего договора между банком, лицом, открывающим эскроу-счет, и
лицом, на имя которого открывается эскроу-счет. В этом случае представление
доверенности, не требуется.
 Для иностранцев доверенных лиц - документ, удостоверяющий
регистрацию в уполномоченных органах РК на право въезда, выезда и
пребывания физического лица – нерезидента на территории РК, если
иное
не
предусмотрено
международными
договорами,
ратифицированными РК.
 Заявление - согласие на сбор и использование информации о Клиенте
(Приложение №27)
 Заявление на открытие текущего счета.
При открытии сберегательного счета на третье лицо или распоряжении
счетом
 Оригинал документа, удостоверяющего личность, содержащий ИИН на
которого будет открыт сберегательный счет (удостоверение личности
гражданина Республики Казахстан, паспорт гражданина Республики
Казахстан, вид на жительство иностранца в Республике Казахстан,
свидетельство о рождении, удостоверение лица без гражданства,
заграничный паспорт или дипломатический паспорт и служебный
паспорт иностранных государств, приравненные к заграничному
паспорту с документом, содержащим ИИН).
 В пользу несовершеннолетнего лица, не достигшего шестнадцати лет:
- для опекунов и попечителей: документ, выданный органами опеки и
попечительства, и свидетельство о рождении ребенка, содержащее
ИИН;
- для усыновителей: свидетельство об усыновлении (удочерении), при
изменении фамилии, имени и отчества усыновленного (удочеренного),
новое свидетельство о рождении, содержащее ИИН;
- для родителей: свидетельство о рождении ребенка, содержащее ИИН
 Документ, удостоверяющий личность Доверенного лица, содержащий
ИИН (удостоверение личности гражданина Республики Казахстан,
паспорт гражданина Республики Казахстан, вид на жительство
иностранца в Республике Казахстан, удостоверение лица без
гражданства или заграничный паспорт, дипломатический паспорт и
служебный паспорт иностранных государств, приравненные к
заграничному паспорту c документом, содержащим ИИН).
 Нотариально удостоверенная доверенность на право открытия
сберегательного счета и (или) распоряжения деньгами, находящимися
на сберегательном счете;
 Для иностранцев доверенных лиц - документ, удостоверяющий
регистрацию в уполномоченных органах РК на право въезда, выезда и
пребывания физического лица – нерезидента на территории РК, если
иное
не
предусмотрено
международными
договорами,
ратифицированными РК.
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 Заявление - согласие на сбор и использование информации о Клиенте
(Приложение №27)
 Заявление на открытие сберегательного счета.
При открытии сберегательного счета в режиме эскроу – счет на третье
лицо
 Оригинал документа, удостоверяющего личность, содержащий ИИН на
которого будет открыт сберегательный счет в режиме эскроу – счет
(удостоверение личности гражданина Республики Казахстан, паспорт
гражданина Республики Казахстан, вид на жительство иностранца в
Республике Казахстан, свидетельство о рождении, удостоверение лица
без гражданства, заграничный паспорт или дипломатический паспорт и
служебный паспорт иностранных государств, приравненные к
заграничному паспорту с документом, содержащим ИИН).
 В пользу несовершеннолетнего лица, не достигшего шестнадцати лет:
- для опекунов и попечителей: документ, выданный органами опеки и
попечительства, и свидетельство о рождении ребенка, содержащее
ИИН;
- для усыновителей: свидетельство об усыновлении (удочерении), при
изменении фамилии, имени и отчества усыновленного (удочеренного),
новое свидетельство о рождении, содержащее ИИН;
- для родителей: свидетельство о рождении ребенка, содержащее ИИН
 Документ, удостоверяющий личность Доверенного лица, содержащий
ИИН (удостоверение личности гражданина Республики Казахстан,
паспорт гражданина Республики Казахстан, вид на жительство
иностранца в Республике Казахстан, удостоверение лица без
гражданства или заграничный паспорт, дипломатический паспорт и
служебный паспорт иностранных государств, приравненные к
заграничному паспорту c документом, содержащим ИИН).
 Нотариально удостоверенная доверенность на право открытия
сберегательного счета в режиме эскроу - счет, предоставленная
доверителем.
Допускается открытие сберегательного счета в режиме эскроу-счет на
основании трехстороннего договора между банком, лицом, открывающим
эскроу-счет, и лицом, на имя которого открывается эскроу-счет. В этом случае
представление доверенности, не требуется.
 Для иностранцев доверенных лиц - документ, удостоверяющий
регистрацию в уполномоченных органах РК на право въезда, выезда и
пребывания физического лица – нерезидента на территории РК, если
иное
не
предусмотрено
международными
договорами,
ратифицированными РК.
 Заявление - согласие на сбор и использование информации о Клиенте
(Приложение №27)
 Заявление на открытие сберегательного счета.
При открытии/распоряжении вкладом/счетом опекунами
 Решение Суда о признании лица недееспособным ;
 Справка, установленного образца о назначении лица опекуном,
выданная органами, осуществляющими функции по опеке или
попечительству;
 Документ,
удостоверяющий
личность
лица,
признанным
недееспособным;
 Документ, удостоверяющий личность опекуна
 Заявление на открытие счета/вклада.
При переоформлении договора банковского вклада на третье лицо
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Документ, удостоверяющий личность Вкладчика, содержащий ИИН:
- Удостоверение личности гражданина Республики Казахстан,
- Паспорт гражданина Республики Казахстан.

Документ, удостоверяющий личность третьего лица, содержащий
ИИН:
- Удостоверение личности гражданина Республики Казахстан,
- Паспорт гражданина Республики Казахстан.
 Заявление на переоформление банковского вклада

Согласие супруга/супруги на переоформление банковского вклада (при
наличии).

Документ, удостоверяющий личность супруга/супруги, содержащий
ИИН
- Удостоверение личности гражданина Республики Казахстан,
- Паспорт гражданина Республики Казахстан.
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Приложение 2

2-қосымша

Қазақ тілінде
Салымшының/Клиенттің досьесіндегі құжаттардың тізбесі
1
2

3
4

Жасалған Банктік салым шартының/Банктік шот шартына (ағымдағы шот, арнайы
ағымдағы шот) қосылу туралы өтініштің бір данасы.
ЖСН көрсетілген, жеке тұлғасын куәландыратын құжаттың көшірмесі (жеке
куәлігі, Қазақстан Республикасы азаматының төлқұжаты, шетел азаматының
Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты, азаматтығы жоқ тұлғаның жеке
куәлігі);
ЖСН көрсетілген құжаттың көшірмесі мен шетелдік төлқұжаттың көшірмесі;
ЖСН көрсетілген, кәмелетке толмаған тұлғаның туу туралы куәлігінің көшірмесі;
салымды/шотты қорғаншы немесе қамқоршы ашқан жағдайда, қорғаншылық
немесе қамқоршылық органдары берген құжаттың/баланы (қызды) асырап алу
туралы куәліктің көшірмесі;
асырап алынған баланың (қыздың) тегін, атын және әкесінің атын өзгерткен кезде
ЖСН көрсетілген, туу туралы жаңа куәлік.
Барлық көшірмелерде жасалған күні, клиентке қызмет көрсеткен менеджердің
қолы, аты-жөні және Көшірмесі дұрыс (тырнақшасыз) жазбасы болуы тиіс.
Салымшының/клиенттің қол қою үлгісі, Банктің уәкілетті өкілінің аты-жөні, қолы
және Банктің мөртабаны көрсетілген құжаттың бір данасы.
Салымшының/клиенттің/сенім
білдірілген
тұлғаның
басқа
құжаттары/
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тапсырмалары (Сауалнама, Шетелдік жария лауазымды тұлға бойынша қосымша
мәліметтер), олар болған жағдайда («Банк ЦентрКредит» АҚ-та заңсыз жолмен
алынған
кірістерді
заңдастыруға
(жылыстатуға)
және
терроризмді
қаржыландыруға қарсы әрекет ету бойынша ішкі бақылау ережесінің
9-қосымшасы),
Сенімхаттың нотариатты куәландырылған көшірмесі,
сенім білдірілген тұлғаның ЖСН көрсетілген, жеке тұлғасын куәландыратын
құжаттың көшірмесі (жеке куәлігі, Қазақстан Республикасы азаматының
төлқұжаты, шетел азаматының Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты,
азаматтығы жоқ тұлғаның жеке куәлігі, туу туралы куәлік, шетелге шығу
төлқұжатына теңестірілген шетел мемлекеттерінің дипломатиялық және
қызметтік төлқұжаттары),
сенім білдірілген тұлғаның қол қою үлгілері,
сенімхаттың мерзімі өткеннен кейін немесе кері қайтарып алғаннан кейін клиент
қол қойған, шот бойынша үзінді көшірме,
шетелдіктер үшін – егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық
шарттарда басқаша көзделмесе, бейрезидент-жеке тұлғаның Қазақстан
Республикасының аумағына келуіне, аумағынан кетуіне және аумағында болуына
құқық беретін Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарында тіркелгенін
куәландыратын құжат,
Ашылатын шоттың мақсаты – жеке тұлғаға мемлекеттік бюджеттен төленетін
жәрдемақыларды және (немесе) Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан
төленетін әлеуметтік төлемдерді есептеу көрсетілген өтініш («Арнайы ағымдағы
шот» ашылған жағдайда),
Шотты/салымды ашу туралы өтініш
Клиент туралы ақпаратты жинау және оны пайдалану туралы өтініш-келісім
(27-қосымша).
Салымды қайта ресімдеген кезде досьедегі құжаттардың тізбесі:
Салымшының досьесі:
1. Құжаттардың стандарт жиынтығы (жеке куәлік, заңнамаға сәйкес ресімделген
қол қою үлгілері көрсетілген құжат, КЖТҚҚ бойынша сауалнама)
2. Банктік салым шарты
3. Банктік салым шартына жасалған Қосымша келісім (келісімдер)
4. Банктік салымды қайта ресімдеу туралы өтініш
5. 34-қосымшаға сәйкес Жұбайының банктік салымды (болған кезде) қайта
ресімдеуге берген келісімі
Құқықтық мұрагердің досьесі (қайта ресімделген салым бойынша):
1. Құжаттардың стандарт жиынтығы (жеке куәлік, заңнамаға сәйкес
ресімделген қол қою үлгілері көрсетілген құжат, КЖТҚҚ бойынша
сауалнама)
2. Банктік салым шартына жасалған Қосымша келісім (келісімдер)
3. Салымшының Банктік салым шартының көшірмесі
4. Банктік салымды қайта ресімдеу туралы өтініштің көшірмесі
5. 35-қосымшаға сәйкес Жұбайының банктік салымды (болған кезде) қайта
ресімдеуге берген келісімінің көшірмесі
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Перечень документов, входящих в досье Вкладчика/Клиента
Один экземпляр заключенного Договора банковского вклада/Заявления о
присоединении к договору банковского счета (текущий счет, специальный
текущий счет).
Копия документа, удостоверяющего личность, содержащего ИИН (удостоверение
личности, паспорт гражданина РК, вид на жительство иностранца в Республике
Казахстан, удостоверение лица без гражданства);
копия заграничного паспорта с копией документа, содержащего ИИН;
копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего лица, содержащего ИИН;
копия документа, выданного органами опеки и попечительства/ свидетельства об
усыновлении (удочерении), в случае открытия вклада/ счета опекуном или
усыновителем;
копия нового свидетельства о рождении, содержащего ИИН - при изменении
фамилии, имени и отчества усыновленного (удочеренного).
Все копии должны содержать: дату, подпись, ФИО менеджера, проводившего
обслуживание клиента и запись Копия верна (без кавычек).
Один экземпляр документа с образцом подписи вкладчика/клиента, с наличием
ФИО, подписи уполномоченного лица Банка и оттиска печати Банка
Иные документы/ поручения вкладчика/клиента/ доверенного лица, если таковые
имеются; (Анкета, Дополнительные сведения по иностранному публичному
должностному лицу (Приложение 9 к Правилам внутреннего контроля в АО «Банк
ЦентрКредит» по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных незаконным путем, и финансированию терроризма),
Нотариально заверенная копия доверенности,
копия документа, удостоверяющего личность доверенного лица, содержащего
ИИН (удостоверение личности, паспорт гражданина РК, заграничный паспорт,
дипломатический паспорт и служебный паспорт иностранных государств,
приравненные к заграничному паспорту, вид на жительство иностранца в
Республике Казахстан, удостоверение лица без гражданства, свидетельство о
рождении),
образец подписи доверенного лица,
по истечению срока действия или отзыва Доверенности, выписка по счету,
подписанная клиентом,
для иностранцев - документ, удостоверяющий регистрацию в уполномоченных
органах РК на право въезда, выезда и пребывания физического лица – нерезидента
на территории РК, если иное не предусмотрено международными договорами,
ратифицированными РК,
Заявление, содержащее указание назначения открываемого счета – зачисление
пособий, выплачиваемых из государственного бюджета, и (или) социальных
выплат из Государственного фонда социального страхования физическому лицу (в
случае открытия Специального текущего счета),
Заявление - согласие на сбор и использование информации о Клиенте
(Приложение №27)
Заявление на открытие счета/вклада.
Перечень документов, входящих в досье при переоформлении вклада:
Досье Вкладчика:
1. Стандартный пакет документов (удостоверение личности, документ с
образцом подписи, оформленный в соответствии с Законодательством,
анкета ПОДФТ)
2. Договор банковского вклада
3. Дополнительное (-ые) соглашение (-я) к Договору банковского вклада
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4. Заявление на переоформление банковского вклада
5. Согласие супруга/супруги на переоформление банковского вклада (при
наличии), согласно Приложения №34
Досье правопреемника (по переоформленному вкладу):
1.Стандартный пакет документов (удостоверение личности, документ с
образцом подписи, оформленный в соответствии с Законодательством, анкета
ПОДФТ)
2.Дополнительное (-ые) соглашение (-я) к Договору банковского вклада
3. Копия Договора банковского вклада Вкладчика
4.Копия Заявления на переоформление банковского вклада
5.Копия согласия супруга/супруги на переоформление банковского вклада
(при наличии), согласно Приложения №35

Приложение 3

3-қосымша

Қазақ тілінде
Жаңадан құрылатын заңды тұлға үшін
уақытша жинақ шотын ашуға қажетті құжаттар тізбесі
1
2
3
4

5

Уақытша жинақ шотын ашу туралы өтiнiш.
Клиенттің ЖСН көрсетілген, жеке тұлғасын куәландыратын құжат.
Салымшының қол қою үлгiсi көрсетілген құжаттың бір данасы.
Уақытша жинақ шотын жүргізуге байланысты операциялар жасау кезінде төлем
құжаттарына қол қою үлгілері бар құжатқа сәйкес төлем құжаттарына қол қоюға
уәкілетті тұлғаның (тұлғалардың) жеке тұлғасын куәландыратын құжаттың
(құжаттардың) көшірмесі.
Құрылатын заңды тұлғаның құрылтайшыларының уақытша жинақ шотын ашуға
және жабуға уәкiлеттiк берiлген жеке тұлғаны тағайындау туралы хаттамасының
көшiрмесi.
На русском языке
Перечень документов для открытия временного сберегательного счета
для вновь создаваемого юридического лица

1

Заявление на открытие временного сберегательного счета.

2
3
4

Документ, удостоверяющий личность клиента, содержащий ИИН
Один экземпляр документа с образцом подписи Вкладчика
Копия документа (-ов), удостоверяющего(-их) личность лица (лиц), содержащие
ИИН, уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при
совершении операций, связанных с ведением временного сберегательного счета в
соответствии с документом с образцом подписи
Копия протокола учредителей создаваемого юридического лица о назначении
физического лица, уполномоченного на открытие и закрытие временного
сберегательного счета.

5
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Приложение 4

4-қосымша

Қазақ тілінде
Тапсырылатын құжаттардың тізбесі №_____
«__» ________20_ж

1
2
3
4

Құжаттар
Құрылған досье
Ашылған шарттар
Жабылған шарттар
Басқа құжаттар (Сенімхаттар,
Шотты заң бойынша
мұрагерлікпен қабылдау туралы
куәлік және т.б.)

Шарттар саны

Бет саны

Тапсырған: (Аты-жөні), қолы__________________
Қабылдаған: (Аты-жөні), қолы ___________________

На русском языке
Опись передаваемых документов №_____
«__» ________200_г
Документы
1
2
3
4

Сформированные досье
Открытые договора
Закрытые договора
Прочие документы
(Доверенности, Свидетельства по
наследованию счетом по закону и
т.д.)

Передал: (ФИО), подпись__________________
Принял: (ФИО), подпись___________________

Количество
договоров

Количество листов
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5-қосымша

Приложение 5
Қазақ тілінде
Шотты мұрагерлікке қабылдаған кезде қажетті құжаттар тізбесі

1
2
3
4

Заң бойынша шотты мұрагерлікпен қабылдау туралы куәліктің түпнұсқасы
Салымшының қайтыс болуы туралы куәліктің (нотариатты куәландырылған)
көшірмесі
Банктік салым/ағымдағы шот шарты
Мұрагер(лер)дің ЖСН көрсетілген, жеке тұлғасын куәландыратын құжат
(Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігі, Қазақстан Республикасы
азаматының төлқұжаты, шетел азаматының Қазақстан Республикасында тұруға
ықтиярхаты, туу туралы куәлік)

На русском языке
Перечень необходимых документов при наследовании счетом
1
2
3
4

Оригинал Свидетельства о праве на наследование счетом по закону
Копия Свидетельство о смерти вкладчика (заверенная нотариально)
Договор банковского вклада/ текущего счета
Документ, удостоверяющий личность, содержащий ИИН (удостоверение
личности, паспорт, вид на жительство иностранца в Республике Казахстан,
удостоверение лица без гражданства) Наследника (-ов)
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Приложение 6

6-қосымша

Қазақ тілінде
Жаңадан құрылатын заңды тұлға үшін
уақытша жинақ шотын ашу туралы өтініш бланкісі
ӨТІНІШ
Кімге: Уәкілетті тұлғаның лауазымы
«Банк ЦентрКредит» АҚ –тың _________________ қ.
______________________________ мырзаға/ханымға
Кімнен ______________________________________ (клиенттің аты-жөні)
Мекенжайы ____________________________________________________
_____________ берген № ___________________ жеке куәлігі
ЖСН _____________________
Жаңадан құрылған заңды тұлғаның жарғылық капиталын құру/саяси партия құруды
қаржыландыру мақсатында (қажеттісінің астын сызыңыз) уақытша жинақ шотын
ашуыңызды сұраймыз.
Аты-жөні ____________________________ Қолы ________________
20__жылғы «___»_______________
На русском языке
Бланк Заявления на открытие временного сберегательного счета
для вновь создаваемого юридического лица
ЗАЯВЛЕНИЕ
Кому: Должность Уполномоченного лица
АО «Банк ЦентрКредит» в г._________________
г-ну (же) __________________________________
От _______________________________________ (ФИО клиента)»
Проживающего по адресу: __________________________________
Уд.личн № ____________ выдано______________________
ИИН__________________________
В целях формирования уставного капитала вновь создаваемого юридического лица/
финансированием создания политической партии (нужное подчеркнуть) просим Вас открыть
временный сберегательный счет.
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ФИО ____________________________ Подпись ________________
“____”_________________20___ г.

Приложение 7

7-қосымша

Қазақ тілінде
Ақша аудару туралы өтініш бланкісі
АҚШААУДАРУ ТУРАЛЫ ӨТІНІШ

Менің №________________________________ ағымдағы шотымнан
______________________ (_______________________________________________) соманы
(санмен)
( жазумен)
БеК______ _____________________________________ атына аударуыңызды сұраймын.
(Алушының аты-жөні)
Банктегі ______________________________________
(Банктің атауы)
Шот №________________
БеК______
БСК _________________ шот № ________________________
ТМК_________
Төлемнің мақсаты ______________________________________
Банк Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес операция жүргізуге тыйым
салынған және шектеу белгіленген жағдайлар үшін жауап бермейді.
20___ жылғы «_____»_______________ Қолы ________________
Резиденттер:
Осы бланкіге қол қоя отырып:
1. уәкілетті банктің құқық қорғау органдарына және Ұлттық Банкке олардың талап етуі
бойынша осы төлем және (немесе) ақша аударымы туралы ақпаратты беруіне рұқсат беремін.
2. осы төлем және (немесе) ақша аударымы жеке тұлғаның тіркеу куәлігін, хабарлау туралы
куәлікті, келісімшарттың есептік нөмірін алуды талап ететін валюталық операцияларды
жүргізуіне байланысы жоқ екенін растаймын.
3. осы төлем және (немесе) ақша аударымы лаңкестік немесе экстремистік қызметті
қаржыландыруға және лаңкестікке не экстремизмге өзге де жәрдемдесуге байланысы жоқ
екенін растаймын.
20___ жылғы «_____»_______________ Қолы ________________
Бейрезиденттер:
Осы бланкіге қол қоя отырып:
1. уәкілетті банктің құқық қорғау органдарына және Ұлттық Банкке олардың талап етуі бойынша
осы төлем және (немесе) ақша аударымы туралы ақпаратты беруіне рұқсат беремін.
2. осы төлем және (немесе) ақша аударымы лаңкестік немесе экстремистік қызметті
қаржыландыруға және лаңкестікке не экстремизмге өзге де жәрдемдесуге байланысы жоқ екенін
растаймын.
________________(клиенттің қолы)
Қалдық: ___________________________________

Ақша қалдығымен келісемін.
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Аты-жөні (Төлеушінің) ________________ Қолы ________________
Менеджер_______________ Қолы _____________ Мөртабан ___________
20__жылғы «___»________
На русском языке
Бланк заявления на перевод денег
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ДЕНЕГ

Прошу Вас перевести с моего текущего счета №___________________
___________________________________ (___________________________)
( прописью)
(цифрами)

сумму

Кбе______
на имя ____________________________________________________
(ФИО получателя)
счет №________________
Кбе______
в Банке______________________________________
(наименование Банка)
БИК _________________ № счета ________________________
КНП_________
Назначение платежа ______________________________________
Банк не несет ответственности, в случае установления запретов и ограничений на
проведение операций в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
«_____»_______________20___ г. Подпись ________________
Резиденты:
Подписав данный бланк:
1. разрешаю уполномоченному банку предоставлять информацию о данном платеже и (или)
переводе денег в правоохранительные органы и Национальный Банк по их требованию
2. подтверждаю, что данный платеж и (или) перевод денег не связан с осуществлением
физическим лицом валютных операций, требующих получения регистрационного
свидетельства, свидетельства об уведомлении, учетного номера контракта.
3.подтверждаю, что данный платеж и (или) перевод денег не связан с финансированием
террористической или экстремистской деятельности и иным пособничеством терроризму либо
экстремизму.
________________( подпись клиента)
Нерезиденты:
Подписав данный бланк:
1. разрешаю уполномоченному банку предоставлять информацию о данном платеже и (или)
переводе денег в правоохранительные органы и Национальный Банк по их требованию.
2. подтверждаю, что данный платеж и (или) перевод денег не связан с финансированием
террористической или экстремистской деятельности и иным пособничеством терроризму либо
экстремизму.
________________( подпись клиента)
Остаток: ____________________ С остатком согласен.
ФИО (Плательщика) _______________________________ Подпись ________________
Менеджер_________________________ Подпись _____________ Штамп ___________
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«_____»_______________20___ г.
ТҮБІРТЕК
Төлеушінің аты-жөні _____________ ағымдағы шоттан ________________ (___________________________)
(санмен)
( жазумен)
БеК ________
________________________________ атына ақша аудару операциясын жүргізді.
(Алушының аты-жөні)
Банктегі ______________________________________
(Банктің атауы)
Шот №________________
БеК______
БСК _________________ шот № ________________________
ТМК_________
Төлемнің мақсаты ______________________________________
20__жылғы «___»________ Қолы_________________
Қалдық: ___________________ Ақша қалдығымен келісемін.
Аты-жөні (Төлеушінің) __________________________ Қолы ________________
Менеджер_________________________ Қолы _____________ Мөртабан ___________

КВИТАНЦИЯ
Ф.И.О. Плательщика ___________ проведена операция
№______________ суммы ______________ (___________________)
(цифрами)
( прописью)
Кбе ________ на имя ________________________________
(ФИО получателя)
счет №________________ Кбе ________
в Банке______________________________________
(наименование Банка)
БИК __________________ № счета _______________________
КНП____________
Назначение платежа ______________________________________

перевода

денег

с

текущего

счета

«_____»_______________20___ ж.. Подпись_________________
Остаток: _________. С остатком согласен.
ФИО (Плательщика) ________________ Подпись ________________
Менеджер_______________ Подпись _____________ Штамп____________

Приложение 8

8-қосымша

Қазақ тілінде
№___Ағымдағы шотты (төлем картасын) толықтыру туралы өтініш бланкісі
№___Ағымдағы шотты (төлем картасын) толықтыру туралы өтініш

20__жылғы «___»________
Төлеуші
АЖК
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Менің № _________________________ шотымнан
Алушыға _________________________
№
пластик картаға ақша аударуыңызды өтінемін.
БСК
Жеке шот
Сомасы (____________________________)
ТМК
Төлемнің мақсаты: Қолма-қол ақшасыз операциялар. №___________ағымдағы шотты (төлем
карточкасын) толықтыру. Клиент: ________________________ (ДМ шоты
_____________ Аты-жөні _______________________ )
Банк Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес операция жүргізуге тыйым салынған
және шектеу белгіленген жағдайлар үшін жауап бермейді.
Қалдық: _________________________. Ақша қалдығымен келісемін.
(Қолы)

(Төлеушінің аты-жөні)

Банктің белгісі
(Мөртабан)

(Қолы)

________________
(Орындаушы)

Резиденттер:
Осы бланкіге қол қоя отырып:
1. уәкілетті банктің құқық қорғау органдарына және Ұлттық Банкке олардың талап етуі
бойынша осы төлем және (немесе) ақша аударымы туралы ақпаратты беруіне рұқсат беремін.
2. осы төлем және (немесе) ақша аударымы жеке тұлғаның тіркеу куәлігін, хабарлау туралы
куәлікті, келісімшарттың есептік нөмірін алуды талап ететін валюталық операцияларды
жүргізуіне байланысы жоқ екенін растаймын.
3. осы төлем және (немесе) ақша аударымы лаңкестік немесе экстремистік қызметті
қаржыландыруға және лаңкестікке не экстремизмге өзге де жәрдемдесуге байланысы жоқ
екенін растаймын.
________________(клиенттің қолы)
Бейрезиденттер:
Осы бланкіге қол қоя отырып:
1. уәкілетті банктің құқық қорғау органдарына және Ұлттық Банкке олардың талап етуі бойынша
осы төлем және (немесе) ақша аударымы туралы ақпаратты беруіне рұқсат беремін.
2. осы төлем және (немесе) ақша аударымы лаңкестік немесе экстремистік қызметті
қаржыландыруға және лаңкестікке не экстремизмге өзге де жәрдемдесуге байланысы жоқ екенін
растаймын.
________________(клиенттің қолы)
На русском языке
Бланк Заявления на пополнение текущего счета (платежной карты)
Заявление на пополнение текущего счета (платежной карты) № __
«___»________ 20__ года

Плательщик
КОД
_________________________
Прошу перевести с моего счета №
БИК
Лицевой счет
Получателю _________________________
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КБЕ
На пластиковую карточку №
БИК
Сумма
КНП

Лицевой счет
(____________________________)

Безналичные операции. Пополнение текущего счета
(платежной карты) №___________ Клиент:
Назначение платежа
_____________(счет ДМ_________ ФИО________ )
Банк не несет ответственности, в случае установления запретов и ограничений на проведение
операций в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Остаток: ____________________________. С остатком согласен.
(Подпись)

( ФИО Плательщика)

Отметки Банка
( Штамп)

(Подпись)

________________
( Исполнитель)

Резиденты:
Подписав данный бланк:
1. разрешаю уполномоченному банку предоставлять информацию о данном платеже и (или)
переводе денег в правоохранительные органы и Национальный Банк по их требованию
2. подтверждаю, что данный платеж и (или) перевод денег не связан с осуществлением
физическим лицом валютных операций, требующих получения регистрационного
свидетельства, свидетельства об уведомлении, учетного номера контракта.
3.подтверждаю, что данный платеж и (или) перевод денег не связан с финансированием
террористической или экстремистской деятельности и иным пособничеством терроризму либо
экстремизму.
________________( подпись клиента)
Нерезиденты:
Подписав данный бланк:
1. разрешаю уполномоченному банку предоставлять информацию о данном платеже и (или)
переводе денег в правоохранительные органы и Национальный Банк по их требованию.
2. подтверждаю, что данный платеж и (или) перевод денег не связан с финансированием
террористической или экстремистской деятельности и иным пособничеством терроризму либо
экстремизму.
________________( подпись клиента)

9-қосымша

Приложение 9
Қазақ тілінде
Ақша айырбастау/конверсиялау туралы өтініш бланкісі
АҚША АЙЫРБАСТАУ (КОНВЕРСИЯЛАУ) ТУРАЛЫ ӨТІНІШ

Менің № _____________(Валюта) шотымнан ( ____________) ______(Валюта) соманы
№ ________________ (Валюта) шотқа аудару арқылы ________ (Валюта) (_________)
мөлшеріндегі соманы ________ бағам бойынша айырбастауды (конверсиялауды) өтінемін.
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Қалдық: ______________________. Ақша қалдығымен келісемін.

Аты-жөні
(клиенттің)
Менеджер

____________ Қолы

______________

Күні

____________

_____________ Қолы

______________

Мөртабан

______________

ТҮБІРТЕК

( ____________) ______(Валюта) соманы № ________________ (Валюта) шотқа аудару
арқылы ________ (Валюта) (_________) мөлшеріндегі сомада ________ бағам бойынша ақша
айырбастау (конверсиялау) операциясы жүргізілді.
Менеджер

_____________ Қолы

______________

Мөртабан

______________
На русском языке

Бланк Заявления на проведение конвертации/конверсии
ЗАЯВЛЕНИЕ НА КОНВЕРТАЦИЮ (КОНВЕРСИЮ)
Прошу с моего счета № _______________ (Валюта) произвести конвертацию (конверсию)
суммы в размере ________(Валюта) (___________) по курсу ______, с зачислением на счет
№_____________ (Валюта), суммы ______(Валюта) (____________).
Остаток: ____________________. С остатком согласен.

ФИО (клиента)
Менеджер

____________ Подпись ______________
_____________ Подпись ______________

Дата
Штамп

____________
______________

КВИТАНЦИЯ
Проведена операция конвертация (конверсия) по счету № _______________ (Валюта) на
сумму _______ (Валюта) (______________), c зачислением на счет № ________________
(Валюта) в сумме ______ (Валюта) (__________), по курсу _______.
Менеджер _____________ Подпись

10-қосымша

_____________ Штамп

___________

Приложение 10
Қазақ тілінде

Банктің басқа бөлімшесінен меншікті ақшаны аудару туралы өтініштің бланкісі
«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың _____________ қаласындағы филиалының директоры
_____________________ мырзаға (ханымға)
Кімнен ______________________ клиенттің аты-жөні
_________________ берген № ____________ жеке куәлігі
ЖСН _________________________
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ӨТІНІШ
Сізден «_____» №_______ салымнан/ағымдағы шоттан _________ (______)
(санмен) ( жазумен)
сомасындағы ақша қаражатын
келесі деректемелер бойынша аударуыңызды өтінемін:
«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың _____________ қаласындағы филиалы
БСК __________________
Жиынтық шот №________________
№ ______________ жеке шотқа
Төлемнің мақсаты:
Банк Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес операция жүргізуге тыйым салынған
және шектеу белгіленген жағдайлар үшін жауап бермейді.
Қалдық: ___________________. Ақша қалдығымен келісемін.
20___жылғы «_____»______________

__________________________________
(клиенттің қолы)

_____________________________________
(клиенттің аты-жөні)
өтінішіне сәйкес қаражаттың аударуыңызды сұраймын.
______________________________ жеке тұлғасы куәландырылды
(клиенттің аты-жөні)
Бөлімше басшысы:
_________________
___________________
(қолы)
(Аты-жөні)
Орындаушы: ___________________
(қолы)
Орындаушының мөртабаны
Орындаушының аты-жөні ___________________
ICQ ______________ IP тел. _________

На русcком языке
Бланк Заявления на перевод собственных денег
из другого подразделения Банка
Директору филиала АО «Банк ЦентрКредит» в г.___________
г-ну (-же)_____________________
От ______________________ (ФИО клиента)
Уд.личн № ____________ выдано______________________
ИИН__________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
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Прошу Вас перечислить денежные средства в сумме _____________(______________)
(цифрами)
( прописью)
со вклада/ текущего счета «_____________» № _______________ по следующим реквизитам:
ФАО «Банк ЦентрКредит» в г. _________
БИК __________________
Сводный счет №________________
На лицевой счет № ______________
Назначение платежа:
Банк не несет ответственности, в случае установления запретов и ограничений на проведение
операций в соответствии с законодательством Республики Казахстан
Остаток: ______________________________. С остатком согласен.
«_____»______________20___ж. / г.

__________________________________
(подпись клиента)
Прошу исполнить перевод средств согласно заявления
_____________________________________
(ФИО клиента)
Личность ______________________________ удостоверена
(ФИО клиента)
Руководитель подразделения:
_________________
___________________
(подпись)
(ФИО)
Исполнитель: ___________________
(подпись)
Штамп исполнителя
ФИО исполнителя ___________________
ICQ ______________ IP тел. _________

Приложение 11

11-қосымша

Қазақ тілінде
Заңды тұлғаның ағымдағы шотына ақша аудару туралы өтініштің бланкісі
ӨТІНІШ
Менің №___________ ағымдағы шотымнан ____________ (_____________) соманы
(санмен)
(жазумен)
БеК______
_______________________________ банктегі
(Банктің атауы)
№______________________________________ ағымдағы шотқа аударуыңызды өтінемін.
(ұйымның толық атауы)
БCК__________________
Төлемнің мақсаты:

БеК_______

ТМК______________________
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Банк Қазақстан Республикасының заңнамасына
сәйкес операция жүргізуге тыйым салынған және
шектеу белгіленген жағдайлар үшін жауап бермейді.
Қалдық: __________________________. Ақша қалдығымен келісемін.
20___жылғы «_____»______________

__________________________________
(клиенттің қолы)

Резиденттер:
Осы бланкіге қол қоя отырып:
1. уәкілетті банктің құқық қорғау органдарына және Ұлттық Банкке олардың талап етуі бойынша осы төлем
және (немесе) ақша аударымы туралы ақпаратты беруіне рұқсат беремін.
2. осы төлем және (немесе) ақша аударымы жеке тұлғаның тіркеу куәлігін, хабарлау туралы куәлікті,
келісімшарттың есептік нөмірін алуды талап ететін валюталық операцияларды жүргізуіне байланысы жоқ
екенін растаймын.
3. осы төлем және (немесе) ақша аударымы лаңкестік немесе экстремистік қызметті қаржыландыруға және
лаңкестікке не экстремизмге өзге де жәрдемдесуге байланысы жоқ екенін растаймын.
________________(клиенттің қолы)
Бейрезиденттер:
Осы бланкіге қол қоя отырып:
1. уәкілетті банктің құқық қорғау органдарына және Ұлттық Банкке олардың талап етуі бойынша осы төлем
және (немесе) ақша аударымы туралы ақпаратты беруіне рұқсат беремін.
2. осы төлем және (немесе) ақша аударымы лаңкестік немесе экстремистік қызметті қаржыландыруға және

лаңкестікке не экстремизмге өзге де жәрдемдесуге байланысы жоқ екенін растаймын.
________________(клиенттің қолы)
Аты-жөні (Төлеушінің) ________________ Қолы ________________
Менеджер_______________ Қолы _____________ Мөртабан ___________
20__жылғы «___»________
ТҮБІРТЕК
Төлеушінің аты-жөні №_______ ағымдағы шоттан ______________ (______________) сомасында
(санмен)
( жазумен)
БеК ________
Банктегі ______________________________________
(Банктің атауы)
№______________________________________ ағымдағы шотқа
(ұйымның толық атауы)
ақша аудару операциясы жүргізілді.
БСК _________________ БеК ________________________
ТМК_________
Төлемнің мақсаты ______________________________________
20__жылғы «___»________ Қолы_________________
Менеджер_______________ Қолы _____________ Мөртабан ___________
На русском языке
Бланк Заявления перевода денег на текущий счет юридического лица
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу
Вас
перевести
с
моего
текущего
счета
№___________________
сумму
_________________________ (___________________________)
(цифрами)
( прописью)
Кбе______
На текущий счет №______________________________________
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(полное наименование организации)
в Банке_______________________________
(наименование Банка)
БИК__________________
Кбе_______

КНП ______________________

Назначение платежа _________________________
Банк не несет ответственности, в случае установления запретов и ограничений на проведение
операций в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Остаток: _________________________. С остатком согласен.
«_____»______________20___ж. / г.

__________________________________
(подпись клиента)

Резиденты:
Подписав данный бланк:
1. разрешаю уполномоченному банку предоставлять информацию о данном платеже и (или) переводе денег в
правоохранительные органы и Национальный Банк по их требованию
2. подтверждаю, что данный платеж и (или) перевод денег не связан с осуществлением физическим лицом
валютных операций, требующих получения регистрационного свидетельства, свидетельства об уведомлении,
учетного номера контракта.
3.подтверждаю, что данный платеж и (или) перевод денег не связан с финансированием террористической
или экстремистской деятельности и иным пособничеством терроризму либо экстремизму.
________________( подпись клиента)
Нерезиденты:
Подписав данный бланк:
1. разрешаю уполномоченному банку предоставлять информацию о данном платеже и (или) переводе денег в
правоохранительные органы и Национальный Банк по их требованию.
2. подтверждаю, что данный платеж и (или) перевод денег не связан с финансированием террористической или
экстремистской деятельности и иным пособничеством терроризму либо экстремизму.
_________________

ФИО (Плательщика) ________________ Подпись ________________
Менеджер_______________ Подпись _____________ Штамп ___________
«_____»_______________20___ ж./г.
КВИТАНЦИЯ
Ф.И.О. Плательщика ___________ проведена операция перевода денег с текущего счета
№______________ суммы ______________ (___________________)
(цифрами)
( прописью)
КБе______

На текущий счет №______________________________________
(полное наименование организации)
в Банке___________________________________
(наименование Банка)
БИК__________________
КБе_______
КНП______________________
Назначение платежа _________________________
«_____»_______________20___ г.

Подпись_________________

Менеджер_______________ Подпись _____________ Штамп____________

Приложение 12

12-қосымша

Қазақ тілінде

Ақша қаражатының түсуі туралы хабарлама
20___жылғы «__» __________
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Филиалдың № _____________ кор-шотына келесі клиенттерге ақша қаражаты түсті:
1) __________________, ағымдағы шот № _________,
(Аты-жөні)
сомасы _____________(___________) валютасы
2) __________________, ағымдағы шот № _________,
(Аты-жөні)
сомасы _____________(___________) валютасы
3.
4.
Тексеріп, клиенттерге хабарлауыңызды өтінемін, қажет болған жағдайда клиенттер
«Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» заңға, «Ақша төлемi мен аударымы
туралы» заңға сәйкес қажетті құжаттар ұсынуы тиіс.
Құрметпен,
(Аты-жөні)
Тұрғындарға қызмет көрсету бөлімінің шот менеджері/аға менеджері/бастығы/ Тұрғындарға
қызмет көрсету секторының меңгерушісі»
Құрылымдық бөлімшенің атауы
Қолы______________
Күні______________
На русском языке
Уведомление о поступлении денежных средств
«__» __________20___г.
На корсчет филиала № _______________ поступили, денежные средства следующим
клиентам:
1)__________________, № текущего счета _________,
(ФИО)
сумма _____________(___________) валюта
2)__________________, № текущего счета _________,
(ФИО)
сумма _____________(___________) валюта
3.
4.
Просим проверить и уведомить клиентов, в случае необходимости клиенты должны
предоставить необходимые документы, в соответствии с Законом «О валютном
регулировании и валютном контроле», Законом « платежах и переводах».
С уважением,
(ФИО)
Менеджер
счета/Старший
менеджер/
Начальник
отдела
обслуживания
населения/Заведующий сектором обслуживания населения.
Наименование структурного подразделения
подпись______________
дата______________
Приложение 13

13-қосымша
Ақша қаражатының түсімін есепке алу
туралы өтініш бланкісі/ Заявление на зачисление денежных средств

КІМГЕ/ КОМУ:
«Банк ЦентрКредит» АҚ филиалының директорына/ Директору филиала
АО «Банк ЦентрКредит»
КІМНЕН/ОТ КОГО :________________________________________________________________
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(аты-жөні

толық/ФИО

полностью )

Тұратын мекенжайы/Проживающий по адресу:
Жеке куәлік (төлқұжат)/Удостоверение (паспорт):
№ ____________________________________________________
берілген күні/дата выдачи «____»
20___ж/г.
Берген мекеме/кем выдан
ЖСН/ИИН
___________________
Көрсетілген шотқа есепке алуды өтінінемін /Прошу зачислить на счет
№ KZ ______________________________________ сомасындағы аударымды/перевод в сумме
________________________________________________________ (сомасы санмен/сумма цифрами) (сомасы
жазумен/сумма прописью)(валютасын көрсетіңіз/укажите валюту)
Ақша аударымын алушы/Получатель перевода
( Аты-жөні толық/ФИО полностью)

Алушының коды(БеК)/Код получателя(Кбе) _________
Ақша қаражатын жөнелтуші/Отправитель средств
(Аты-жөні/толық атауы/ФИО/наименование полностью)

Ел, қала/Страна, город __________________________
Жөнелтушінің коды (АЖК)/Код отправителя (КОД) _______________
Төлемнің мақсаты/Назначение платежа ___________________________________________________
ТМК /КНП ________________________
Резиденттер:
Осы бланкіге қол қоя отырып:
1. уәкілетті банктің құқық қорғау органдарына және Ұлттық
Банкке олардың талап етуі бойынша осы төлем және (немесе)
ақша аударымы туралы ақпаратты беруіне рұқсат беремін;
2. осы төлем және (немесе) ақша аударымы жеке тұлғаның
тіркеу куәлігін, хабарлау туралы куәлікті, келісімшарттың
есептік нөмірін алуды талап ететін валюталық операцияларды
жүргізуіне байланысы жоқ екенін растаймын;
3. осы төлем және (немесе) ақша аударымы лаңкестік немесе
экстремистік қызметті қаржыландыруға және лаңкестікке не
экстремизмге өзге де жәрдемдесуге байланысы жоқ екенін
растаймын.

Резиденты:
Подписав данный бланк:
1.разрешаю уполномоченному банку предоставлять
информацию о данном платеже и (или) переводе денег в
правоохранительные органы и Национальный Банк по их
требованию;
2. подтверждаю, что данный платеж и (или) перевод
денег не связан с осуществлением физическим лицом
валютных
операций,
требующих
получения
регистрационного свидетельства, свидетельства об
уведомлении, учетного номера контракта;
3.подтверждаю, что данный платеж и (или) перевод денег
не связан с финансированием террористической или
экстремистской деятельности и иным пособничеством
терроризму либо экстремизму

(клиенттің қолы/подпись клиента)
Бейрезиденттер:
Осы бланкіге қол қоя отырып:
1. уәкілетті банктің құқық қорғау органдарына және Ұлттық
Банкке олардың талап етуі бойынша осы төлем және (немесе)
ақша аударымы туралы ақпаратты беруіне рұқсат беремін;
2. осы төлем және (немесе) ақша аударымы лаңкестік немесе
экстремистік қызметті қаржыландыруға және лаңкестікке не
экстремизмге өзге де жәрдемдесуге байланысы жоқ екенін
растаймын.

Нерезиденты:
Подписав данный бланк:
1.разрешаю уполномоченному банку предоставлять
информацию о данном платеже и (или) переводе денег в
правоохранительные органы и Национальный Банк по их
требованию;
2.подтверждаю, что данный платеж и (или) перевод денег
не связан с финансированием террористической или
экстремистской деятельности и иным пособничеством
терроризму либо экстремизму

(клиенттің қолы/подпись клиента)

«

»

2018 ж/г

Өтінішті қабылдаған/Заявление принято:
____________________________________________________________________________
(Банк жұмыскерінің аты-жөні/ФИО работника Банка)

________________
(қолы, подпись)

М.О./М.Ш.
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Приложение 14

14-қосымша
Валюталық аударым жасау туралы өтінім бланкісі /
Бланк Заявления на валютный перевод
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АҚША АУДАРУҒА ӨТІНІШ
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД №
TRANSFER APPLICATION

Күні/Дата /Date

:50: Клиент (Ақша жөнелтуші)//Клиент (Отправитель
денег)/Applicant

:32A: Валюталау күні/
Дата валютирования /
Currencies’ Valuation Date

Валютасы/Валюта /Currency

КОД
CODE

Сомасы/Сумма /Amount

ЖСН/ИИН
Жөнелтушінің тұлғасын куәландыратын құжат туралы
мәліметтер (нөмірі, сериясы, берген орган мен берілген
күні) /
Сведения о документе ,удостоверяющем личность
отправителя (номер,серия,кем и когда выдан) /
Client’s ID document data (#, series, issuing authority, date of
issuance) /
_________________________________________
Жеке шоты/Лицевой счет / Personal Account:

Сомасын жазумен көрсетіңіз/
Сумма прописью/Amount in words

КБЕ
BENEF
ICIARY
CODE

:59: Бенефициар/Beneficiary
Елі/Страна /Country
Қаласы/Город /City
Алушы елінің коды/Код страны получателя /Receiver’s
Country Code
Алушының шоты/ Счет получателя/ Receiver’s account

Шотты дебеттеу/ Дебетовать
счет/Account to be debited
:57A: Бенефициар банкі/Beneficiary Bank/Банк бенефициара
ЖСК (бал.шот)/ИИК(бал.счет)
:52A: Жөнелтушінің банкі/Банк отправителя /Sender’s Bank
“Банк ЦентрКредит” АҚ филиалы/
Филиал АО “Банк ЦентрКредит” /
Branch of “Bank Center Credit” JSC
БСК/БИК /BIC
Жөнелтуші банктің комиссиясы (сомасы)/
Комиссия банка отправителя (сумма) /
Sender’s bank commission (amount)

Елі/Страна/Country
SWIFT |

Төлем мақсатының коды/
Код назначения платежа /
Payment assignment code

|

|

|

БСК/БИК /BIC
|

|

|

|

|

|

|

:56A: Корреспондент банк/Банк-корреспондент /Correspondent Bank
|

|

:70: Төлем деректері (келісімшарт №, күні)
Детали платежа (№ и дата контракта)/
Details of payment (# and Contract Date)
SWIFT|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
:71А: Жөнелтуші банктің комиссиясы/ Sender’s Bank Commission / Комиссия банка
отправителя
Төлем мақсаты/
Назначение платежа/
Payment assignment

Ақша жөнелтушінің есебінен/За счет отправителя денег/at
the Expense of Sender
Бенефициардың есебінен/За счет бенефициара / at the
Expense of Beneficiary
:71F: Делдал банктің комиссиясы/Комиссия банка Посредника /
Agency Bank Commission
Ақша жөнелтушінің есебінен/За счет отправителя денег / at
the Expense of Sender
Бенефициардың есебінен/
За счет бенефициара / At the Expense of Beneficiary
Ақша жөнелтушінің қолы/Подпись отправителя денег /
Signature of the Money Sender

Клиенттің қолы/ Подпись клиента /Customer’s signature ________
Сальдо мүмкіндік береді/Сальдо позволяет /Available Balance makes
Қолдар тексерілді/ Signatures are checked /Подписи проверены
transfer possible
Резиденттер:
Осы бланкіге қол қоя отырып:
1. уәкілетті банктің Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдарына олардың талап етуі бойынша осы төлем және (немесе) ақша аударымы туралы ақпаратты
беруіне рұқсат беремін.
2. осы төлем және (немесе) ақша аударымы жеке тұлғаның тіркеу куәлігін, хабарлау туралы куәлікті, келісімшарттың есептік нөмірін алуды талап ететін валюталық
операцияларды жүргізуіне байланысы жоқ екенін растаймын.
3. осы төлем және (немесе) ақша аударымы лаңкестік немесе экстремистік қызметті қаржыландыруға және лаңкестікке не экстремизмге өзге де жәрдемдесуге байланысы
жоқ екенін растаймын.
Резиденты:
Подписав данный бланк:
1. разрешаю уполномоченному банку предоставлять информацию о данном платеже и (или) переводе денег в правоохранительные органы Республики Казахстан и
Национальный Банк по их требованию.
2. подтверждаю, что данный платеж и (или) перевод денег не связан с осуществлением физическим лицом валютных операций, требующих получения регистрационного
свидетельства, свидетельства об уведомлении, учетного номера контракта.
3.подтверждаю, что данный платеж и (или) перевод денег не связан с финансированием террористической или экстремистской деятельности и иным пособничеством
терроризму либо экстремизму.
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Residents:
Hereby, by signing this blank:
1.give permission to the authorized bank to provide information on this transfer to law-enforcement bodies and National Bank, upon their request.
2. I confirm that this money transfer is not connected with conduction of exchange transactions by an individual, which require obtainment of the Registration Certificate, Notification
Certificate, Contract Identification Number.
3. I confirm that this payment and (or) money transfer is not connected with financing of terrorism or extremism and other assistance to terrorism and extremism
______________________________
Клиенттің қолы/ Подпись клиента/Сlient’s signature
Бейрезиденттер:
Осы бланкіге қол қоя отырып:
1. уәкілетті банктің құқық қорғау органдарына және Ұлттық Банкке олардың талап етуі бойынша осы төлем және (немесе) ақша аударымы туралы ақпаратты беруіне
рұқсат беремін.
2. осы төлем және (немесе) ақша аударымы лаңкестік немесе экстремистік қызметті қаржыландыруға және лаңкестікке не экстремизмге өзге де жәрдемдесуге байланысы
жоқ екенін растаймын.
Нерезиденты:
Подписав данный бланк
1. разрешаю уполномоченному банку предоставлять информацию о данном платеже и (или) переводе денег в правоохранительные органы и Национальный Банк по их
требованию.
2. подтверждаю, что данный платеж и (или) перевод денег не связан с финансированием террористической или экстремистской деятельности и иным пособничеством
терроризму либо экстремизму.
Non-residents:
1. Hereby, by signing this blank, I give permission to the authorized bank to provide information on this transfer to law-enforcement bodies and National Bank, upon their request.
2. I confirm that this payment and (or) money transfer is not connected with financing of terrorism or extremism and other assistance to terrorism and extremism.
______________________________
Клиенттің қолы/ Подпись клиента/Сlient’s signature
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.
The Bank is not liable in the case of prohibitions and restrictions on operations in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan.
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.
Client undertakes not to assert a claim and to assume the risk of non-return of his money transfer in case of occurrence of the circumstances that are induced by the
conditions of the implementations of the demands of international, intergovernmental agreements and other foreign standard acts, which activities impede the
implementation of Bank’s obligations assumed according to the current payment/transfer of means on request of the Client.

Қалдық/Остаток: _________. Ақша қалдығымен келісемін/С остатком согласен.
Клиенттің қолы/Подпись клиента/Customer’s signature _________________

Клиент (Ақша жөнелтуші)/Applicant/Клиент
(Отправитель денег)

Қолдар тексерілді/ Signatures are checked /Подписи
проверены
Күні/Date/Дата

103

Приложение 15

15-қосымша

Қазақ тілінде
Жинақ / ағымдағы шотты жабу туралы өтініш бланкісі
ӨТІНІШ
Кімге: «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың _____________ қаласындағы филиалының уәкілетті
тұлғасының лауазымы
_____________________________________ мырзаға (ханымға)
Кімнен _______________________________( клиенттің аты-жөні)
Мекенжайы ____________________________________
_________________ берген № ____________ жеке куәлігі
ЖСН _________________________
Сізден _______________________________________________________________ байланысты
«___» _________20___жылғы № ___________ Банктік салым/шот шартымды
(қажеттi шарттың астын сызыңыз)
- мерзімінен бұрын бұзуды
- бұзуды
(қажеттiсін таңдаңыз) және жабуды өтінемін.
«_____»______________20___ ж.
Менеджер ________________

Қолы________________
Қолы ________________
Мөртабан________________

На русском языке
Бланк Заявления на закрытие сберегательного/текущего счета
ЗАЯВЛЕНИЕ
Кому: Должность Уполномоченного лица
АО «Банк ЦентрКредит» в г.________
г-ну (же) ______________________
От ______________________ (ФИО клиента)
Проживающего по адресу:
Уд.личн № ____________ выдано_____________________
ИИН_________________________
Прошу Вас
- досрочно расторгнуть
- расторгнуть
(выбрать необходимое)
и закрыть мой
Договор банковского вклада/счета (подчеркнуть нужный договор)
№___________ от «___» _________20___г.
В связи ___________________________________________________________________.
«_____»______________20___ г.

Подпись________________

Менеджер ________________

Подпись________________
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Штамп________________
Қазақ тілінде
Приложение 16
Банктік салымды қайта ресімдеуге берілетін өтініштің бланкісі
ӨТІНІШ
Кімге: «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың
________ қ. Уәкілетті тұлғасының лауазымы
______________________ мырзаға (ханымға)
______________________ (клиенттің аты-жөні)
Тұратын мекенжайы:
_____________________ берген жеке куәлік № ____________
ЖСН_________________________

Менің «____________» депозиті бойынша ___ ай мерзіміне жасалған 20___ жылғы «___» _________ №
___________ банктік салым туралы шартымды,
болған қалдығымен және қолданыстағы пайыздық мөлшерлемесімен
__________________________________________________ мырзаға (ханымға),
тұратын мекенжайы:
________________ берген жеке куәлік № _________________________
ЖСН _____________________________,
______________________________________________________ байланысты қайта ресімдеуді өтінемін.
Осы арқылы Банктің салым шартын қайта ресімдеу тегін жүзеге асырылатынын хабарлаймын және растаймын.
20___ жылғы «_____»______________

Қолы ________________

Менеджер ________________

Қолы ________________
Мөртабан ________________

Орыс тілінде
Приложение 16
Бланк Заявления на переоформление банковского вклада
ЗАЯВЛЕНИЕ
Кому: Должность Уполномоченного лица
АО «Банк ЦентрКредит» в г.________
г-ну (же) ______________________
От ______________________ (ФИО клиента)
Проживающего по адресу:
Уд.личн № ____________ выдано_____________________
ИИН_________________________
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Прошу Вас
Переоформить мой Договор банковского вклада по депозиту «____________»
№ договора ___________ от «___» _________20___г.
Сроком на ___ месяцев, с имеющимся остатком и действующей процентной ставкой
На г-на (-жу) __________________________________________________
Проживающего по адресу:
Уд. Личн. № _________________________ выдано ________________
ИИН _____________________________
В связи с ______________________________________________________
Настоящим сообщаю и подтверждаю, что переоформление Договора банковского вклада осуществляется на
безвозмездной основе.
«_____»______________20___ г.

Подпись________________

Менеджер ________________

Подпись________________
Штамп________________
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Приложение 17

17-қосымша

Қазақ тілінде
Сенім білдірілген тұлғаларды есепке алу журналы
(Банк бөлімшесінің атауы)
№

1
2
3
4
5

Сенім
білдіруші
нің
(Клиенттің)
аты-жөні

Сенім
білдірілге
н
тұлғаның
аты-жөні

Банктік
салым
ның/шотт
ың нөмірі

Сенімхат
тың
нөмірі

Сенімхат
тың
басталған
және
аяқталған
күні

Сенім
білдірілге
н
тұлғаның
салым/шо
т
бойынша
өкілеттігі

Сенім
білдіруші
нің
сенімхатты
бергені
туралы қолы

Сенім
білдіруші
нің
сенімхатты
берген
уақыты мен
күні

Сенім
білдірушінің
сенімхаттың
күшін жою
туралы хатты
бергені
туралы қолы

сенімхатты
ң күшін
жою
туралы
хатты
берген
уақыт және
күні

Банктің
жауап
ты
жұмыс
керінің
атыжөні

Банктің
жауап ты
жұмыске
рінің
қолы

Ескерту
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На русском языке

Журнал учета доверенных лиц
(Наименование подразделения Банка)
№

1
2
3
4
5

ФИО
Доверите
ля
(Клиента)

ФИО
Доверенн
ого лица

Номер
банковск
ого
вклада/
счета

Номер
Доверенн
ости

Дата
начала и
дата
окончани
я
доверенн
ости

Полномо
чия
Доверенн
ого лица
по
вкладу/
счету

Подпись
Доверителя о
предоставлен
ии
доверенности

Время и
дата
предоставл
ения
довереннос
ти
Доверителе
м

Подпись
Доверителя о
предоставлен
ии письма
отмены
доверенности

Время и
дата
предоставл
ения
письма
отмены
довереннос
ти

ФИО
ответст
венного
работн
ика
Банка

Подпись
ответстве
нного
работник
а Банка

Примеч
ание
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Приложение 18
Қазақ тілінде

18-қосымша
Банктің басқа депозиттік шотына ақша аудару
туралы өтініш бланкісі
Ақша аудару туралы өтініш
20__жылғы «___»________
Төлеуші
АЖК
Менің № _______________________ шотымнан
БСК
Жеке шот №
_______________________ Алушыға
ақша аударуыңызды өтінемін.

АЖК
№ шотқа
БСК
Жеке шот №
Сомасы
(________________________________)
Төлемнің мақсаты Қолма-қол ақшасыз операциялар. _________ Аты-жөні
мырзаға/ханымның атына № __________депозиттік шотқа ақша аудару.
Банк Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес операция жүргізуге тыйым салынған
және шектеу белгіленген жағдайлар үшін жауап бермейді
Қалдық: _________ Ақша қалдығымен келісемін.
__________________________
__________________________
(Қолы)
(Төлеушінің аты-жөні)
Банктің белгісі
______________________ ______________________
(Мөртабан)
(Қолы)

__________________________
(Орындаушының аты-жөні)

Резиденттер:
Осы бланкіге қол қоя отырып:
1. уәкілетті банктің осы ақша аударымы туралы ақпаратты талап еткен кезде құқыққорғау
органдарына және Ұлттық Банкке беруіне рұқсат беремін.
3) осы ақша аударымының жеке тұлғаның тіркеу куәлігін, хабарлау туралы куәлікті,
келісімшарттың есептік нөмірін алуды талап ететін валюталық операцияларды
жүзеге асыруына байланысты емес екендігін растаймын.
________________(клиенттің қолы)
Бейрезиденттер:
Осы бланкіге қол қоя отырып, уәкілетті банктің осы ақша аударымы туралы ақпаратты талап
еткен кезде құқыққорғау органдарына және Ұлттық Банкке беруіне рұқсат беремін.
________________(клиенттің қолы)
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Ақша аударуға түбіртек №
20__ жылғы «___»________
Төлеуші
АЖК
Менің № _______________________шотымнан
БСК
Жеке шот №
_______________________Алушыға
ақша аударуыңызды өтінемін.

АЖК
№ шотқа
БСК
Жеке шот №
Сомасы
(________________________________)
Төлемнің мақсаты Қолма-қол ақшасыз операциялар. _________ (Аты-жөні)
мырзаның/ханымның атына № __________депозиттік шотқа ақша аудару.
__________________________ __________________________
(Қолы)
(Төлеушінің аты-жөні)
Банктің белгісі
___________________ ___________________ ___________________
(Мөртабан)
(Қолы)
(Орындаушының аты-жөні)
На русском языке
Бланк Заявления на перевод на другой депозитный счет Банка
Заявление на перевод
«___»________ 20__ года
Плательщик
КОД
Прошу перевести с моего счета №
БИК
Получателю

Лицевой счет №
КОД

На счет №
БИК

Лицевой счет №
(________________________________)

Сумма
Назначение платежа

Безналичные операции. Перевод на депозитный счет №
__________ на имя _______ФИО_____

Банк не несет ответственности, в случае установления запретов и ограничений на проведение
операций в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Остаток: _________. С остатком согласен.

__________________________
(Подпись)
Отметки Банка

__________________________
(ФИО Плательщика)
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______________________ ______________________
(Штамп)
(Подпись)

__________________________
(ФИО Исполнителя)

Резиденты:
Подписав данный бланк:
1. разрешаю уполномоченному банку предоставлять информацию о данном переводе денег в
правоохранительные органы и
Национальный Банк по их требованию.
2. подтверждаю, что данный перевод денег не связан с осуществлением физическим лицом
валютных операций, требующих
получения регистрационного свидетельства, свидетельства об уведомлении, учетного
номера контракта.
( подпись клиента)
Нерезиденты:
Подписав данный бланк, разрешаю уполномоченному банку предоставлять информацию о
данном переводе денег в
правоохранительные органы и Национальный Банк по их требованию.
( подпись клиента)

Квитанция на перевод №
«___»________ 20__ года
Плательщик
КОД
Прошу перевести с моего счета №
БИК

Лицевой счет №

Получателю
КОД
На счет №
БИК
Сумма
Назначение платежа

Лицевой счет №
(______________________________)
Безналичные операции. Перевод на депозитный счет №
__________ на имя _______ФИО_____

__________________________
(Подпись)
Отметки Банка

____________________________________________
(ФИО Плательщика)

______________________ ______________________
(Штамп)
(Подпись)

19-қосымша

__________________________
(ФИО Исполнителя)

Приложение 19
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Қазақ тілінде
Банктің басқа депозиттік шотына ақша аудару (шетел валютасымен)
туралы өтініш бланкісі
Ақша аудару туралы өтініш
20__жылғы «___»________
Төлеуші
АЖК
Менің № _______________________шотымнан
БСК
Жеке шот №
_______________________Алушыға
ақша аударуыңызды өтінемін.

АЖК
№ шотқа
БСК
Жеке шот №
Сомасы
(________________________________)
Төлемнің мақсаты Қолма-қол ақшасыз операциялар. _________ Аты-жөні
мырзаға/ханымның атына № __________депозиттік шотқа ақша аудару.
Банк Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес операция жүргізуге тыйым салынған
және шектеу белгіленген жағдайлар үшін жауап бермейді
Қалдық: _________ Ақша қалдығымен келісемін.
__________________________
__________________________
(Қолы)
(Төлеушінің аты-жөні)
Банктің белгісі
______________________ ______________________
(Мөртабан)
(Қолы)

__________________________
(Орындаушының аты-жөні)

Резиденттер:
Осы бланкіге қол қоя отырып:
1. уәкілетті банктің осы ақша аударымы туралы ақпаратты талап еткен кезде құқыққорғау
органдарына және Ұлттық Банкке беруіне рұқсат беремін.
2.осы ақша аударымының жеке тұлғаның тіркеу куәлігін, хабарлау туралы куәлікті,
келісімшарттың есептік нөмірін алуды талап ететін валюталық операцияларды жүзеге
асыруына байланысты емес екендігін растаймын.
________________(клиенттің қолы)
Бейрезиденттер:
Осы бланкіге қол қоя отырып, уәкілетті банктің осы ақша аударымы туралы ақпаратты талап
еткен кезде құқыққорғау органдарына және Ұлттық Банкке беруіне рұқсат беремін.
________________(клиенттің қолы)
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Ақша аударуға түбіртек №
20__ жылғы «___»________
Төлеуші
АЖК
Менің № _______________________шотымнан
БСК
Жеке шот №
_______________________Алушыға
ақша аударуыңызды өтінемін.

АЖК
№ шотқа
БСК
Жеке шот №
Сомасы
(________________________________)
Төлемнің мақсаты Қолма-қол ақшасыз операциялар. _________ (Аты-жөні)
мырзаның/ханымның атына № __________депозиттік шотқа ақша аудару.
__________________________ __________________________
(Қолы)
(Төлеушінің аты-жөні)
Банктің белгісі
___________________ ___________________ ___________________
(Мөртабан)
(Қолы)
(Орындаушының аты-жөні)
На русском языке
Бланк Заявления на перевод на другой депозитный счет Банка
(в иностранной валюте)
Заявление на перевод
«___»________ 20__ года
Плательщик
КОД
Прошу перевести с моего счета №
БИК
Получателю

Лицевой счет №
КОД

На счет №
БИК

Лицевой счет №
(________________________________)

Сумма
Назначение платежа

Безналичные операции. Перевод на депозитный счет №
__________ на имя _______ФИО_____

Банк не несет ответственности, в случае установления запретов и ограничений на проведение
операций в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Остаток: _________. С остатком согласен.

__________________________
(Подпись)
Отметки Банка

__________________________
(ФИО Плательщика)
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______________________ ______________________
(Штамп)
(Подпись)

__________________________
(ФИО Исполнителя)

Резиденты:
Подписав данный бланк:
1.разрешаю уполномоченному банку предоставлять информацию о данном переводе
денег в правоохранительные органы и
Национальный Банк по их требованию.
2.подтверждаю, что данный перевод денег не связан с осуществлением физическим
лицом валютных операций, требующих
получения регистрационного свидетельства, свидетельства об уведомлении, учетного
номера контракта.
( подпись клиента)
Нерезиденты:
Подписав данный бланк, разрешаю уполномоченному банку предоставлять информацию о
данном переводе денег в
правоохранительные органы и Национальный Банк по их требованию.
( подпись клиента)

Квитанция на перевод №
«___»________ 20__ года
Плательщик
КОД
Прошу перевести с моего счета №
БИК

Лицевой счет №

Получателю
КОД
На счет №
БИК
Сумма
Назначение платежа

Лицевой счет №
(______________________________)
Безналичные операции. Перевод на депозитный счет №
__________ на имя _______ФИО_____

__________________________
(Подпись)

____________________________________________
(ФИО Плательщика)

Отметки Банка
______________________ ______________________
(Штамп)
(Подпись)

__________________________
(ФИО Исполнителя)

Приложение 20
Қазақ тілінде

20-қосымша
Шетел валютасымен түскен ақша қаражатын
беру туралы өтініш бланкісі
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Кімге: «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың _____________ қаласындағы филиалының
уәкілетті тұлғасының лауазымы
_____________________ мырзаға (ханымға)
Кімнен ______________________( клиенттің аты-жөні)
Мекенжайы ____________________________________
_________________ берген № ____________ жеке куәлігі
ЖСН _________________________
ӨТІНІШ
Менің № ___________ ағымдағы шотымнан _________ (_____________)
(санмен)
( жазумен)
сомасында түскен аударымды беруіңізді сұраймын
Төлемнің мақсаты ______________________________________
Банк Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес операция жүргізуге тыйым салынған
және шектеу белгіленген жағдайлар үшін жауап бермейді
Резиденттер:
Осы бланкіге қол қоя отырып:
1. уәкілетті банктің осы ақша аударымы туралы ақпаратты талап еткен кезде құқыққорғау
органдарына және Ұлттық Банкке беруіне рұқсат беремін.
2.осы ақша аударымының жеке тұлғаның тіркеу куәлігін, хабарлау туралы куәлікті,
келісімшарттың есептік нөмірін алуды талап ететін валюталық операцияларды жүзеге
асыруына байланысты емес екендігін растаймын.
________________(клиенттің қолы)
Бейрезиденттер:
Осы бланкіге қол қоя отырып, уәкілетті банктің осы ақша аударымы туралы ақпаратты талап
еткен кезде құқыққорғау органдарына және Ұлттық Банкке беруіне рұқсат беремін.
________________(клиенттің қолы)
Қалдық: _________ Ақша қалдығымен келісемін.
__________________________(клиенттің қолы)
«_____»______________20___ж.
Қолы __________________________

На русском языке
Бланк Заявления на выдачу поступивших
денежных средств в иностранной валюте
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Кому: Должность Уполномоченного лица
АО «Банк ЦентрКредит» в г._________
г-ну (же) ______________________
От ______________________ (ФИО клиента)
Проживающего по адресу:
Уд.личн № _____________ выдано_______________
ИИН_______________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать с моего текущего счета № _____________поступивший перевод в сумме
____________ (_____________).
(цифрами)
( прописью)
Назначение платежа ______________________________________
Банк не несет ответственности, в случае установления запретов и ограничений на проведение
операций в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Резиденты:
Подписав данный бланк:
1. разрешаю уполномоченному банку предоставлять информацию о данном переводе денег
в правоохранительные органы и Национальный Банк по их требованию
2.подтверждаю, что данный перевод денег не связан с осуществлением физическим лицом
валютных операций, требующих получения регистрационного свидетельства,
свидетельства об уведомлении, учетного номера контракта.
___________________
(подпись клиента)
Нерезиденты:
Подписав данный бланк, разрешаю уполномоченному банку предоставлять информацию о
данном переводе денег в правоохранительные органы и Национальный Банк по их
требованию.
Остаток: _________. С остатком согласен.

___________________ (подпись клиента)
«_____»______________20___г.

Подпись________________

Приложение 21

21-қосымша

Қазақ тілінде
Жеке тұлғаның жинақ шоттары бойынша операция жүргізу ережесі
Операция
Операция
санаттары
түрлері
Бір жеке тұлғаның Қолма-қол

Операциялар
Кіріс
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шоттары бойынша
жүргізілетін
операциялар

Шығыс
Басқа филиалдағы/филиалдың бөлімшесіндегі кіріс
Басқа филиалдағы/филиалдың бөлімшесіндегі шығыс
ҚолмаАғымдағы шоттан жинақ шотына ақша аудару
қолсыз ақша Жинақ шотынан ағымдағы шотқа/төлем картасына
аудару
ақша аудару
Жинақ шотынан жинақ шотына ақша аудару Төлем
картасынан/ағымдағы шоттан жинақ шотына ақша
аудару
Айырбастау/конверсиялау
Жеке тұлғаның жинақ шотынан жеке кәсіпкердің
жинақ шотына ақша аудару
Жеке тұлғаның жинақ шотынан жеке кәсіпкердің
ағымдағы шотына ақша аудару
ҚолмаЖеке кәсіпкердің жинақ шотынан жеке тұлғаның
қолсыз
жинақ шотына ақшаны есепке алу
есепке алу
Жеке кәсіпкердің ағымдағы шотынан жеке тұлғаның
жинақ шотына ақшаны есепке алу

Әртүрлі
жеке Қолматұлғалардың
қолсыз
шоттары бойынша есепке алу
жүргізілетін
операциялар

Сыйақыны шоғырландыру
Жеке тұлғаның ағымдағы шотынан басқа жеке
тұлғаның жинақ шотына ақшаны есепке алу
Жеке тұлғаның ағымдағы шотынан/төлем картасынан
басқа жеке тұлғаның жинақ шотына ақшаны есепке
алу
Банк жұмыскерлеріне жалақы аудару
ҚолмаИнкассалық өкімдерді, сот шешімдерін орындау
қолсыз ақша Төлемдік талап-тапсырмаларды орындау
аудару
Қате есептелген соманы шоттан акцептсіз есептен
шығару
Төленген/шоғырландырылған
сыйақы
сомасын
шоттан акцептсіз есептен шығару

На русском языке
Правила проведения операций по сберегательным счетам физического лица
Категории
операций
Операции по
счетам одного
физического лица

Виды
операций
Наличные

Операции
Приход
Расход
Приход в другом подразделении филиала/филиале
Расход в другом подразделении филиала/филиале
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Безналичные
переводы

Безналичное
зачисление

Операции по
счетам разных
физических лиц

Безналичное
зачисление

Безналичные
переводы

Перевод с текущего счета на сберегательный счет
Перевод со сберегательного счета на текущий счет /
платежную карту
Перевод со сберегательного счета на сберегательный
счет
Перевод с платежной карты / текущего счета на
сберегательный счет
Конвертация/Конверсия
Перевод со сберегательного счета физического лица
на
сберегательный
счет
индивидуального
предпринимателя
Перевод со сберегательного счета физического лица
на текущий счет индивидуального предпринимателя
Зачисление
со
сберегательного
счета
индивидуального
предпринимателя
на
сберегательный счет физического лица
Зачисление с текущего счета индивидуального
предпринимателя
на
сберегательный
счет
физического лица
Капитализация вознаграждения
Зачисление с текущего счета физического лица на
сберегательный счет другого физического лица
Зачисление с текущего счета / платежной карты
физического лица на сберегательный счет другого
физического лица
Зачисление заработной платы работникам банка
Исполнение инкассовых распоряжений, решений суда
Исполнение Платежных требований
Безакцептное
списание
со
счета
ошибочно
зачисленных сумм
Безакцептное списание со счета выплаченных/
капитализированных сумм вознаграждения

Приложение 22

22-қосымша

Қазақ тілінде
Ұзақмерзімді тапсырма ресімдеу туралы өтініштің бланкісі
«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың
__________________қаласындағы
филиалының директоры
______________________ мырзаға/ханымға
Салымшы _______________ мырзадан/ханымнан
Тұратын мекенжайы:
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__________________________________________
__________________________________________
Жеке куәлік № __________________________
Берген орган және берілген күні ___________ _
ЖСН ___________________________
Ұзақмерзімді тапсырма
Жөнелтушінің/Төлеушінің деректемелері
1. Аты-жөні
____________________________________________
2. ЖСН
____________________________________________
3. ЖСК
___________________________________________
4. Коды
____________________________________________
5. БСК
____________________________________________
Алушының/Бенефициардың деректемелері
6. Бенефициардың аты-жөні : _________________________
7. Бенефициардың ЖСН
______________________________
8. ЖС
___________________________________________
9. БеК
___________________________________________
10. БСК
____________________________________________
11. Төлемнің мақсаты
______________________________________________
12. ТМК
________________________________________________________________________
13. Сомасы (санмен және жазумен) ___________________________
_____________________________________________________________________________________
14. Төлем жасалған күн, кезеңін көрсете отырып
_____________________________________________________________________________________
15. Тапсырма ресімделген күн _________________________________
16. Тапсырма аяқталатын күн ___________________________________
17. Клиенттің қалауы бойынша қосымша талаптар, соған қоса банкке қызметтер үшін алынатын
комиссияны есептен алу құқығын беретін және т.б. талаптар
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
18. Жөнелтушінің/Төлеушінің аты-жөні _________________________________________________
Жөнелтушінің/Төлеушінің қолы ________________________
19. Банк жұмыскерінің аты-жөні ______________________________________________________
Банк жұмыскерінің қолы__________________________

Мөртабан ______________________
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20. Осы ұзақмерзімді тапсырмаға қол қоя отырып, менің ағымдағы/жинақ шотымнан акцептсіз
тәртіппен ақша алуға келісім беремін және банкке ұзақмерзімді тапсырманы орындау үшін ақша
аударуға уәкілеттік беремін.
Осы ұзақмерзімді тапсырма «__» ________________жылғы №_______________ банктік салым/шот
шартының ажырамас бөлігі болып табылады.
21. Қазақстан Республикасы заң актілерінің, халықаралық, үкіметаралық шарттардың, келісімдердің,
сондай-ақ Банктің ішкі құжаттарының осы тапсырма бойынша Банктің өзіне қабылдаған
міндеттемелерін орындауына кедергі келтіретін талаптарын орындауды қажет ететін жағдайлар
орнаған жағдайда, Банктің осы тапсырма бойынша орындауды тоқтатуына қарсы шағымданбауға
міндеттенемін.
22. Осы тапсырманың ең ұзақ мерзімі оған қол қойған күннен бастап 12 айдан артық болмайтыны
жөнінен хабардармын.
* Ұзақмерзімді тапсырма ресімдеп, ол бойынша:
 Заңды тұлғаның және/немесе заңды тұлға құрмай-ақ кәсіпкерлік қызметпен айналысатын
жеке тұлғаның пайдасына ұлттық және шетелдік валютамен банк жүйесі арқылы ақша
аударуға;
 ұлттық және шетелдік валютамен сыртқы төлемдер жасауға және ақша аударуға (SWIFT
жүйесі бойынша);
сенім білдірілген тұлғалардың кез келген басқа, сондай-ақ зейнетақы және жәрдемақы төлеуге
арналған ағымдағы арнайы шот бойынша операцияларды жүргізуге тыйым салынады.»

Жөнелтушінің/Төлеушінің аты-жөні____________________________________________________
Жөнелтушінің/Төлеушінің қолы ________________________

На русском языке
Бланк Заявления на оформление длительного поручения
Директору филиала
АО «Банк ЦентрКредит»
в г.____________________________
г-ну (-же)______________________
От Вкладчика _______________________
Проживающего по адресу:
__________________________________________
__________________________________________
Уд.личности № ______________________________
выдано _________________________________
ИИН _______________________________
Длительное поручение
Реквизиты Отправителя/ Плательщика
1. Ф.И.О
____________________________________________
2. ИИН
____________________________________________
3. ИИК
____________________________________________
4. Код
____________________________________________
5. БИК
____________________________________________
Реквизиты Получателя / Бенефициара
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6. ФИО бенефициара:
_________________________
7. ИИН бенефициара ______________________________
8. ИИК
___________________________________________
9. Кбе
____________________________________________
10. БИК
____________________________________________
11. Назначение платежа
______________________________________________
12. КНП
________________________________________________________________________
13. Сумма (цифрами и прописью) ___________________________
_____________________________________________________________________________________
14. Даты платежа, возможно с указанием периодичности
_____________________________________________________________________________________
15. Дата оформления поручения _________________________________
16. Дата окончания поручения ___________________________________
17. Дополнительные условия по желанию клиента, в т.ч. предоставляющие право банку списания
комиссии на услуги, и т.п
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
18. Ф.И.О. Отправителя/ Плательщика _____________________________________________
________________________
Подпись Отправителя/ Плательщика
19. Ф.И.О. работника Банка ______________________________________________________
__________________________
Подпись работника Банка

______________________
Штамп

20. Подписав настоящее длительное поручение, даю согласие на списание денег с моего
текущего/сберегательного счета №_________________________
в безакцептном порядке и
уполномочиваю банк на перевод денег для исполнения длительного поручения.
Настоящее длительное поручение является неотъемлемой частью договора банковского
вклада/счета №_______________________ от «__» ________________г.»
21. Обязуюсь не предъявлять претензии к Банку по приостановлению исполнения поручения, в
случае возникновении обстоятельств, исполнения требований законодательных актов Республики
Казахстан, международных, межправительственных Договоров, соглашений, а также внутренних
нормативных документов Банка, действие которых препятствует исполнению Банком принятых на
себя обязательств по настоящему поручению».
22. Уведомлен (-а), что максимальный срок действия настоящего поручения не более 12 месяцев с
момента его подписания.
* Запрещено оформлять длительное поручение и проводить по нему:
 перевод по системе Банка в национальной и иностранной валюте в пользу юридического/
или физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица;
 внешние платежи и переводы в национальной и иностранной валюте (по системе SWIFT);
 и любые банковские операции Доверенными лицами, а также по специальному текущему
счету предназначенный для выплаты пенсий и пособий.»
Ф.И.О. Отправителя/ Плательщика _______________________________________________
Подпись Отправителя/ Плательщика ________________________

23-қосымша

Приложение 23
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Қазақ тілінде
Жеке тұлғаға мемлекеттік бюджеттен төленетін жәрдемақыны және (немесе)
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін әлеуметтік төлемдерді
есепке алу туралы өтініш бланкісі
«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың
__________________қаласындағы
филиалының директоры
______________________ мырзаға/ханымға
Салымшы _______________ мырзадан/ханымнан
Тұратын мекенжайы:
__________________________________________
__________________________________________
Жеке куәлік № __________________________
Берген орган және берілген күні ___________ _
ЖСН ___________________________

Жеке тұлғаға мемлекеттік бюджеттен төленетін жәрдемақыны және (немесе) Мемлекеттік
әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін әлеуметтік төлемдерді аудару үшін Ағымдағы арнайы шот
ашуды өтінемін.
Күні:

Клиенттің қолы:

На русском языке
Бланк Заявления о зачислении пособий, выплачиваемых из государственного бюджета,
и (или) социальных выплат из Государственного фонда социального страхования
физическому лицу
Директору филиала
АО «Банк ЦентрКредит»
в г.____________________________
г-ну (-же)______________________
От Вкладчика _______________________
Проживающего по адресу:
__________________________________________
__________________________________________
Уд.личности № ______________________________
выдано _________________________________
ИИН _______________________________
Прошу открыть Специальный текущий счет для зачисления пособий, выплачиваемых из
государственного бюджета, и (или) социальных выплат из Государственного фонда социального
страхования физическому лицу.
Дата:

24-қосымша

Подпись клиента:

Приложение 24
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Қазақ тілінде
Бекітілген парольді енгізу/ауыстыру туралы өтініш
Аты-жөні:
Туған жылы
Мекенжайы:

___________________________________________
«_____» _____________________
___ж.

Жеке басын
куәландыратын
құжаттың деректері

ЖСН

__________________________________________________
Құжаттың түрі :
Төлқұжат
жеке куәлік
Сериясы:_______
Нөмірі:___________________
Берілген кезі
«_____»___________19___ж.
Берген орган:________________
_________________

Келесі себептер бойынша бекітілген парольді енгізуге рұқсат беруіңізді өтінемін:
Парольді енгізу / Парольді ауыстыру / ұмытылуына байланысты (қажеттісінің
астын сызыңыз)
Бекітілген парольді өзім енгіздім/ауыстырдым (қажеттісінің астын сызыңыз)
Осы өтінішке қол қоя отырып, бекітілген парольдің жария етілгені үшін жауап
беремін
Өтініш орындалды: «_____» ____________________ 20__ж.
Клиенттің қолы ____________________
Күні_______________
Пароль енгізілген/ауыстырылған құрылымдық бөлімше : _____________________
Өтініш орындалды : «_____» ____________________ 20__ж.
__________

______________________ ____________________________

(ФҚБ басқарушысының/аға менеджердің қолы)
__________

______________________ ____________________________

(Өтінішті ұсынған жұмыскердің қолы/мөртабаны)
__________

______________________ ____________________________

(Бекітілген парольдің енгізілуін мақұлдаған жұмыскердің қолы/мөртабаны)
__________ ______________________ ____________

На русском языке
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Заявление на заведение/смену
Ф.И.О.:
Дата рождения
Адрес жительства:
Данные документа,
удостоверяющего личность:

фиксированного пароля

__________________________________________________
«_____» _____________________
___г.
___________________________________________________
вид документа:
паспорт
удостоверение личности
Серия:_______
Номер:___________________
Выдан
«_____»___________19___г.
Кем выдан:________________

ЖСН: _______________

Прошу разрешить ввод фиксированного пароля:
по причине Заведение пароля/Смена пароля/Забыт (нужное подчеркнуть)
Фиксированный пароль был заведен/заменен лично мною (нужное подчеркнуть).
Подписав настоящее Заявление, ответственность за разглашение фиксированного пароля
беру на себя.
Заявление исполнено: «_____» ____________________ 20__г.
Подпись Клиента ____________________

Дата_______________

Структурное подразделение, где был заведен/изменен пароль: _____________________
Заявление исполнено: «_____» ____________________ 20__г.
__________

______________________ ____________________________

(подпись управляющего /cтаршего менеджера СПФ)
__________

______________________ ____________________________

(Подпись/штамп работника, инициировавшего заявление)
__________

______________________ ____________________________

(Подпись/штамп работника, одобрившего ввод фиксированного пароля ) __________
______________________ ____________
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Приложение 25
Қазақ тілінде

25-қосымша

№_____«Ұзақмерзімді тапсырма» қызметінен бас тарту туралы өтініш
«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың
__________________қаласындағы
филиалының директоры
______________________ мырзаға/ханымға
Салымшы _____________ мырзадан/ханымнан
Тұратын мекенжайы:
__________________________________________
__________________________________________
Жеке куәлік № _________________
Берген орган және берілген күні ___________ _
ЖСН ___________________________

Мен ________________________________________________ жылғы Ұзақмерзімді
(тапсырма ресімделген күн)
тапсырмада көрсетілген банктік операцияларды уақытша тоқтатуды өтінемін.
Жөнелтушінің/Төлеушінің деректемелері
1. Аты-жөні
____________________________________________
2. ЖСН
____________________________________________
3. ЖСК
____________________________________________
4. Коды
____________________________________________
5. БСК
____________________________________________
Алушының/Бенефициардың деректемелері
6. Бенефициардың аты-жөні: ___________________________________________
7. Бенефициардың ЖСН
___________________________________________
8. ЖСК
___________________________________________
9. БеК
____________________________________________
10. БСК
____________________________________________
11. Төлемнің мақсаты
______________________________________________
12. ТМК
_______________________________________________
13. Сомасы (санмен және жазумен) ___________________________
________________________________________________________________________________
14. Төлем күндері, кезеңін көрсете отырып
________________________________________________________________________________
15. Тапсырма ресімделген күн _________________________________
16. Тапсырма аяқталатын күн ___________________________________
Салымшының аты-жөні _____________________________________________________
Салымшының қолы ___________________________________________________________
Банк жұмыскерінің аты-жөні ___________________________________________________
Банк жұмыскерінің қолы ______________________
Мөртабан
Күні: «___» ______________20__ж.
На русском языке
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Заявление на отказ от услуги «Длительное поручение» №_________
Директору филиала
АО «Банк ЦентрКредит»
в г.____________________________
г-ну (-же)______________________
От Вкладчика _______________________
Проживающего по адресу:
__________________________________________
__________________________________________
Уд.личности № _______________________
выдано _______________________________
ИИН _____________________________
Настоящим прошу прекратить осуществление банковских операций, указанных мною
Длительном поручении от ________________________________________________
(Дата оформления поручения)
Реквизиты Отправителя/ Плательщика
1. Ф.И.О
____________________________________________
2. ИИН
____________________________________________
3. ИИК
__________________________________________
4. Код
____________________________________________
5. БИК
___________________________________________
Реквизиты Получателя / Бенефициара
6. ФИО бенефициара:
_________________________
7. ИИН Бенефициара
______________________________
8. ИИК
___________________________________________
9. Кбе
____________________________________________
10. БИК
____________________________________________
11. Назначение платежа
______________________________________________
12. КНП
________________________________________________________________________
13. Сумма (цифрами и прописью) ___________________________
________________________________________________________________________________
14. Даты платежа, возможно с указанием периодичности
________________________________________________________________________________
15. Дата оформления поручения _________________________________
16. Дата окончания поручения ___________________________________
Ф.И.О. вкладчика
Подпись вкладчика

__________________________________________________________
___________________________________________________________

Ф.И.О. работника Банка __________________________________________________________
Подпись работника Банка _______________________
Дата: «___» ______________20__г.

Штамп

126

Приложение 26

26-қосымша

Қазақ тілінде
Ұзақмерзімді тапсырмаларды тіркеу журналы
(Банк бөлімшесінің атауы)
№

Берілген күні

Клиент
тің атыжөні

Клиент
тің
ЖСН

Қолда
нысы
бастала
тын күн

Қолда
нысы
аяқталатын
күн

Клиент
тің
қолы

Ұзақмерзімді
тапсырманы
қабылдаған
жұмыскердің атыжөні

Ұзақмерзімді
тапсырманы
қабылдаған
жұмыскердің
қолы

Ұзақмерзімді
тапсырмадан
бас тартқан
күн

Клиент
тің
қолы

1
2
3
4
На русском языке
Журнал регистрации Длительных поручений
(Наименование подразделения Банка)
№

1
2
3
4

Дата
предоставления

ФИО
Клиента

ИИН
клиента

Дата
начала
действия

Дата
окончания
действия

Подпись
Клиента

ФИО работника,
принявшего
длительное
поручение

Подпись
работника,
принявшего
длительное
поручение

Дата отказа
от
длительного
поручения

Подпись
клиента
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Приложение 27
Қазақ тілінде

27-қосымша

АҚШ-пен байланысты тұлғаны анықтау талаптары
АҚШ-пен байланысты тұлға – АҚШ
азаматы;
АҚШ резиденті болып табылатын жеке
тұлға
АҚШ резиденті

АҚШ азаматы

АҚШ-пен байланысын растау немесе теріске
шығару үшін клиентпен жұмыс істеген
кездегі қосымша ақпарат
1) салық резидентінің куәлігі:
2) салық мақсаттары үшін шот иесінің өзінің
АҚШ азаматы да, АҚШ резиденті де болып
табылмайтыны туралы өтініш (бұл ФСҚ W-8
нысаны немесе ұқсас өзге келісілген құжат
арқылы расталуы мүмкін);
3) Клиент туралы ақпаратты жинау және оны
пайдалану туралы өтініш-келісім
(27қосымша)

Жеке тұлғаның жеке тұлғасын куәландыратын
құжат – АҚШ шетел төлқұжаты
Шот иесінің туған жері
1) шот иесінің өзінің АҚШ азаматы да, АҚШ
резиденті де болып табылмайтыны туралы
өтініш
2) басқа елдің төлқұжаты немесе басқа елде
резиденттің азаматтығын немесе мәртебесін
растайтын өзге құжат;
3) «АҚШ азаматтығын жоғалту туралы
куәліктің» көшірмесі/ АҚШ азаматтығынан
бас тарту себептерін немесе шот иесінің АҚШ
азаматтығын туған кезде алмауы себептерін
түсіндіру;
4) Клиент туралы ақпаратты жинау және оны
пайдалану туралы өтініш-келісім
(27қосымша)
АҚШ резидентінің мекенжайы (басқа 1)
салық мақсаттары үшін шот иесінің
елдің азаматы болуы мүмкін)
өзінің АҚШ азаматы да, АҚШ резиденті де
болып табылмайтыны туралы өтініш (бұл
Нақты тұратын мекенжайы – АҚШ
Пошталық мекенжайы - АҚШ (ел, қала, ФСҚ W-8 нысаны немесе ұқсас өзге
келісілген құжат арқылы расталуы мүмкін);
көше, үй №, индекс)
2)
АҚШ-тан ерекшеленетін мемлекеттің
АҚШ-тағы телефон нөмірі
төлқұжаты немесе басқа елде шот иесі
резидентінің азаматтығын немесе мәртебесін
растайтын, АҚШ-тан ерекшеленетін басқа
елдің билік органдары берген өзге құжат;
3)
«АҚШ азаматтығын жоғалту туралы
куәліктің» көшірмесі немесе қисынды
түсіндірмелер:
a) АҚШ азаматтығынан бас тартуына
қарамастан, шот иесінде мұндай куәліктің
болмау себептері;
немесе
b) шот иесінің АҚШ азаматтығын туған
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АҚШ-қа
ақша
аудару
жөнінде
қолданыстағы нұсқаулықтың болуы
АҚШ-та мекенжайы бар тұлғаның шотты
басқаруына берілген сенімхат
«хат-хабарды түпкі алушыға беру үшін»
немесе
«талап
етілгенге
дейін»
мекенжайы жалғыз мекенжай болып
табылалы

кезде алмауы себептері.
4) салық мақсаттары үшін шот иесінің
өзінің АҚШ азаматы да, АҚШ
резиденті де болып табылмайтыны
туралы өтініш (бұл ФСҚ W-8 нысаны
немесе ұқсас өзге келісілген құжат
арқылы расталуы мүмкін);

5) шот иесінде АҚШ азаматы немесе
резиденттігі
мәртбесінің
болмауын
растайтын құжат (АҚШ-тан ерекшеленетін
мемлекеттің төлқұжаты немесе басқа елде
шот иесі резидентінің азаматтығын немесе
мәртебесін
растайтын,
АҚШ-тан
ерекшеленетін басқа елдің билік органдары
берген өзге құжат.
Түйіндеме: Егер Клиент Банктің клиенті – жеке/заңды тұлға/сенім білдірілген
тұлға/бенефициарлық меншік иесі болып табылатыны туралы дәлелдемелерді бермесе,
онда олар «АҚШ-пен байланысты тұлға» ретінде қарастырылады.
На русском языке

Требования по выявлению лица, связанного с США
Лицо, связанное с США – гражданин
Дополнительная информация
при работе с
США;
клиентом
для
подтверждения или
физическое лицо, являющееся
опровержения связи с США.
резидентом США.
Резидент США
1) удостоверение налогового резидента :
2) Заявление самого Владельца счета, что он не
является ни гражданином США, ни резидентом
США для налоговых целей (что может быть
подтверждено формой ФНС W-8 или иным
подобным согласованным документом);
3) Заявление – согласие на сбор и использование
информации о Клиенте (Приложение №27)
Гражданин США
Место рождения владельца счета США

Адрес резидента США (может быть

документ,
удостоверяющий
личность
физического лица- загранпаспорт США
1) Заявление владельца счета , что он не является
ни резидентом, ни гражданином США;
2) Паспорт другого государства или иного
документа, подтверждающего гражданство или
статус резидента в другой стране;
3) Копия «свидетельства об утрате гражданства
США» /объяснения причин
отказа от
гражданства США или причин, по которой
владелец счета не получил гражданство США
при рождении ;
4) Заявление – согласие на сбор и использование
информации о Клиенте (Приложение №27)
1) Заявление самого Владельца счета, что он
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гражданином другой страны)
Адрес фактического проживания США
Почтовый адрес - США (страна, город
, ул., № дома, индекс)
Телефонный номер в США

Наличие постоянно действующей
инструкции по переводам средств в
США
Доверенность,
выданная
на
управление счетом лицу, имеющему
адрес в США
Адрес
«для
передачи
корреспонденции
конечному
получателю»
или
адрес
«до
востребования»
является
единственным.

не является ни гражданином США, ни
резидентом США для налоговых целей
(что может быть подтверждено
формой ФНС W-8 или иным подобным
согласованным документом);
2) Паспорт государства отличного от США
или иного документа, выданного властями
другой
страны,
подтверждающего
гражданство
или статус резидента
Владельца Счета в другой стране,
отличной от США;
3) Копия «Свидетельства об утрате гражданства
США» или разумных объяснений:
a) причин, почему Владелец счета не имеет
такого свидетельства, несмотря на отказ от
гражданства США;
или
b) причин, почему Владелец счета не приобрел
гражданство США при рождении.
4) Заявление самого Владельца счета, что он
не является ни гражданином США, ни
резидентом США для налоговых целей
(что может быть подтверждено
формой ФНС W-8 или иным подобным
согласованным документом);
5) документ, подтверждающий, отсутствие
у Владельца счета статуса гражданина
или
резидента
США.
(Паспорт
государства отличного от США или
иного документа, выданного властями
другой
страны,
подтверждающего
гражданство или статус резидента
Владельца Счета в другой стране,
отличной от США)

Резюме: Клиент Банка – физическое/юридическое лицо / доверенное лицо/бенефициарный
собственник - рассматривается как «лицо, связанное с США» если Клиентом не
предоставлены доказательства того, что таковым он не является.

28-қосымша

Приложение 28
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Қазақ тілінде
«Банк ЦентрКредит» АҚ
Клиент туралы ақпаратты жинау және оны пайдалану туралы өтініш-келісім
(жеке тұлғаларға арналған)
Осы өтініште пайдаланылған, бас әріппен жазылған терминдер төмендегі мәнге ие
болады:
Клиент туралы ақпарат – Клиенттің немесе онымен байланысты тұлғаның
Жеке
деректері, құпия ақпараты және/немесе Салықтық ақпараты (оған қоса тиісті үзінді
көшірмелер, өтініштер және келісімдер).
Салықтық ақпарат дегеніміз Клиенттің салықтық мәртебесіне тікелей немесе жанама
қатысты кез келген құжаттама немесе ақпарат (және сүйемелдейтін үзінді көшірмелер,
өтініштер және келісімдер). Осы ақпаратпен бірге Салықтық ақпаратқа Клиенттің салық
резиденттігі және/немесе мекенжайы, салық төлеушінің тіркеу нөмірі, Клиенттің немесе
онымен байланысты тұлғаның салықтық мәртебесін растау үшін салық органы берген
ақпарат (жеке деректері: аты, жасы, тұратын мекенжайы, ұлты, азаматтығы, туған күні, туған
жері) жатады.
Салық органдары дегеніміз қазақстандық немесе шетелдік салық органдары.
Байланысты тұлға – ақпаратын (соның ішінде жеке деректерін немесе салықтық
ақпаратын) Банкке Клиент немесе оның атынан өзге тапсыратын немесе қызмет көрсетуге
байланысты Банк басқа тәсілмен алатын жеке немесе заңды тұлға.
Клиентке қатысты Байланысты тұлғаға
Клиенттің Банкте жасалатын банктік
операцияларына байланысты Клиентке қатысы бар кез келген жеке немесе заңды тұлға
жатады.
_______________________________________ (бұдан кейін – Клиент) осы арқылы «Банк
ЦентрКредит» АҚ-қа (бұдан кейін мәтін бойынша – Банк) Банктің Қазақстан
Республикасының заңнамасын және/немесе халықаралық құқық/халықаралық шарттар,
үкіметаралық келісімдердің, басқа мемлекетаралық келісімдердің талаптарын немесе
халықаралық ұйымдардың қарарларын орындау бойынша міндеттемелерді орындауы
мақсатында, сондай-ақ шетел банктерінің және шетел қаржы институттарының төлем
жасауды/ақша аударуды кешіктіруі/одан бас тартуы тәуекелдерін болдырмау мақсатында
Клиент туралы (оған қоса Клиенттің шоттары туралы, шоттағы қалдық, Клиенттің
операциялары туралы, Клиент пен Банк арасындағы қарым-қатынас туралы) ақпаратты
жинауға, өңдеуге және таратуға сөзсіз әрі қайтарымсыз келісімінін береді.
Егер Клиент туралы ақпаратқа қандай да бір өзгерістер енгізілсе, Клиент мұндай өзгерістерді
растайтын құжаттарды тіркеп, 30 күннен кешіктірмей жазбаша түрде дереу хабарлауға және
Банктің кез келген сұрағына жауап беруге міндеттенеді. Клиент өзгерістер туралы уақытылы
хабарламаған жағдайда, Банк осының нәтижесінде туындаған Клиенттің төлемдерінің/ақша
аударымдарының мерзімінен кешіктірілгені немесе жүргізілмегені үшін жауап бермейді.
Клиент Банкке ақпараты (оған қоса жеке деректері немесе салықтық ақпараты) берілетін
әрбір Байланысты тұлғаға осы Өтініштің талаптарына сәйкес өзі туралы ақпараттың
жиналатыны, өңделетіні және таратылатыны туралы хабарланғанын және оның жинауға,
өңдеуге және таратуға келісім бергенін растайды.
Клиент өзі туралы ақпаратты жинау, өңдеу және тарату үшін Банкке қажетті кез келген
келісімдерді, Клиент туралы ақпаратты беруден бас тартқан жағдайда, Банк барлық қызметті
немесе оның бөлігін көрсетуден бас тартуға және Клиентпен барлық іскерлік қарымқатынасты бұзуға құқылы. Сонымен бірге Банк өз Клиенттерін және онымен байланысты
тұлғаны сәйкестендіруді банктен талап ететін заңдарға сәйкес кез келген қазақстандық және
қолданылатын шетелдік нормативтік құқықтық актілерді, халықаралық ережелерді, сондайақ ішкі саясатты және процедураларды, мемлекеттік органдардың кез келген талаптарын
сақтау және оған сәйкестендіру немесе реттеуші есептілікті беру және басқа міндеттемелер
бойынша міндеттемелерді орындау мақсатында іс-шараларды қолдануға құқылы.
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Клиент және онымен байланысты әрбір тұлға өз салықтық міндеттемелерін, соның
ішінде басқа салықтық төлемдерді жүргізетінін немесе салық есебін немесе осы
міндеттемелердің туындауына негіз болатын барлық юрисдикцияда тиісті салықтарды
төлеуге байланысты және шоттарды ашуға және пайдалануға және/немесе Банк ұсынатын
қызметтерге қатысты басқа қажетті құжаттаманы тапсыратынын түсініп, оларды орындау
үшін жеке жауап беретінін мойындайды.
Клиент осы Өтініште көзделген осы қағидалармен келіседі, оларды қабылдайды және
төменде өзінің қолын қойып мойындайды Осы келісім Клиент Банкте болған сәтте берілді.
Аты-жөні
_____________________________________________________________________________
(қолмен толық толтыру қажет)
күні _______________________
На русском языке
АО «Банк ЦентрКредит»
Заявление – согласие на сбор и использование информации о клиенте
(для физических лиц)
Термины, начинающиеся с заглавной буквы, используемые в данном Заявлении,
имеют следующие значения:
Информация о Клиенте – означает Персональные данные, конфиденциальную
информацию и/или Налоговую информацию Клиента или связанного лица (включая
соответствующие выписки, заявления и согласия).
Налоговая информация означает любую
документацию или информацию (и
сопровождающие выписки, заявления и согласия), касающиеся прямо или косвенно,
налогового статуса Клиента. Налоговая информация также включает в себя помимо прочего
информацию о налоговом резидентстве и/или местожительстве Клиента, регистрационном
номере налогоплательщика, информация (персональные данные: имя, возраст, адрес
проживания, национальность, гражданство, дата рождения, место рождения), выданная
органом государственных доходов для подтверждения налогового статуса Клиента или его
Связанного лица.
Налоговые органы означает казахстанский или иностранные налоговые органы.
Связанное лицо – означает физическое или юридическое лицо, чья информация (включая
персональные данные или Налоговую информацию) предоставляется Клиентом или от его
имени Банку или которая иным образом получена Банком в связи с предоставлением услуг.
По отношению к Клиенту Связанное лицо может включать, без ограничений любых
физических или юридических лиц, имеющих отношение к Клиенту, которые связаны с его
банковскими операциями, осуществляемыми в Банке.
Настоящим, ________________________________ (далее – Клиент) предоставляет
безусловное и безотзывное согласие АО «Банк ЦентрКредит» (далее по тексту – Банк)
собирать, обрабатывать и распространять Информацию о Клиенте (включая информацию о
счетах Клиента, об остатках на счетах, об операциях Клиента, об отношениях между
Клиентом и Банком) в целях исполнения Банком обязанностей по соблюдению
законодательства
Республики
Казахстан
и/или
требований
международного
права/международных
договоров,
межправительственных
соглашений,
иных
межгосударственных договоренностей или резолюций международных организаций, а также
в целях предотвращения рисков задержки/отказа в осуществлении платежей/переводов
иностранными банками и иностранными финансовыми институтами.
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Клиент обязуется информировать Банк в письменной форме незамедлительно, но в
любом случае не позднее 30 дней, если имеются какие-либо изменения в Информации о
клиенте, с приложением документов, подтверждающих такие изменения, отвечать на любой
запрос от Банка. В случае несвоевременного предоставления Клиентом информации об
изменениях, Банк не несет ответственности за просрочку или неосуществление платежей/
переводов денег Клиента, возникших в результате.
Клиент подтверждает, что каждое Связанное лицо, информацию о котором (включая
персональные данные или налоговую информацию) Клиент предоставляет Банку, было
уведомлено и дало согласие на сбор, обработку и распространение информации о нем в
соответствии с условиями настоящего Заявления.
В случаях, когда Клиент отказывается в предоставлении Информации о Клиенте, любых
согласий, необходимых Банку для сбора, обработки и распространения Информации о
Клиенте, Банк вправе отказать Клиенту в предоставлении или продолжении предоставления
всех или части услуг и оставляет за собой право расторгнуть все деловые отношения с
Клиентом. Вместе с тем, Банк вправе принять меры, необходимые для Банка в целях
выполнения обязательств по соблюдению и соответствию любым казахстанским и
применимым иностранным нормативным правовым актам, международным правилам, а
также внутренним политикам и процедурам, любым требованиям государственных органов
или предоставлению регуляторной отчетности, и другим обязательствам в соответствии с
законами, требующих от Банка идентификации своих Клиентов и связанных с ним лиц.
Клиент и каждое Связанное лицо признают, что несут личную ответственность за понимание
и соблюдение своих налоговых обязательств, включая, помимо прочего, налоговые выплаты
или подачу налоговых отчетов или другой необходимой документации, связанной с уплатой
всех соответствующих налогов
во всех юрисдикциях, в которых возникают эти
обязательства, и касающиеся
открытия и использования счетов, и /или услуг,
предоставляемых Банком.
Клиент соглашается с данными положениями, предусмотренными в настоящем Заявлении,
принимает и признает их своей подписью ниже.
Настоящее согласие представлено в момент личного присутствия Клиента в Банке.
Ф.И.О _____________________________________________________________________
(от руки, полностью)
дата _______________________
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Приложение 29

29-қосымша

Қазақ тілінде
«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың
________ қаласындағы филиалының директоры
_____________________ мырзаға/ханымға
кімнен __________________________________
Жеке куәлік (төлқұжат) № _____________________
Берілген күні «_____________»______________ ж.
Берген орган_________________________________
ЖСН_______________________________________
Клиент досьесіндегі деректерді өзгерту туралы өтініш
Сізден келесі көрсетілген себептермен жаңа құжат алуыма байланысты жеке досьемдегі жеке
куәлігімнің (төлқұжатымның) деректерін өзгертуді өтінемін
_______________________________________________________________________________________
(себебін өз қолыңызбен көрсетіңіз: ауыстыру/жоғалту және т.б.)
Жеке куәліктің/төлқұжаттың жаңа деректері
(астын сызыңыз):
Сериясы_________________ № ______________________________________
Берген орган _________________________________________________
Берілген күні: «___»_____________________ 20_____ ж.
Қолданыс мерзімі «___»__________________ 20_____ ж.
Туған күні _________________________________________________
Жынысы (ер/әйел) (резидент, бейрезидент) (қажеттісінің астын сызыңыз)/
Үйінің мекенжайы:
_______________________________________________________________________________________
(толық мекенжайды көрсетіңіз қаласы, облысы, ауданы)
Үй телефоны: _________________________________________________________
Қызмет/байланыс телефоны: _________________________________
Жеке куәліктің (төлқұжаттың) көшірмесін тіркеймін.
«_____» _________________________ 20___ж.
Клиенттің қолы/Подпись клиента_____________
Өтініш қабылданды:
Банк жұмыскерінің қолы

_______________________
Мөртабан
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Күні: «___» ______________20__ж.
На русском языке
Директору филиала
АО «Банк ЦентрКредит»
в г._________________________
г-ну (-же)_____________________________
от ___________________________________
Удостоверение (паспорт) № _____________________
Выдан «_____________»______________ г.
Кем ____________________________________
ИИН___________________________________________

Заявление на изменение данных досье Клиента
Прошу Вас изменить данные моего удостоверения личности (паспорта) в личном досье, в связи с
получением нового
_______________________________________________________________________________________
(собственноручно указать причину: замена/утеря и т.д)
Новые данные удостоверенияличности/паспорта
(подчеркнуть):
Серия_________________ № ______________________________________
Кем выдано _________________________________________________
Дата выдачи: от «___»_____________________ 20_____ ж.г.
Действителен до «___»__________________ 20_____ г.
Дата рождения _________________________________________________
Пол (муж, жен)/(резидент, не резидент) (нужное подчеркнуть)
Домашний адрес:
_______________________________________________________________________________________
(указать полный адрес: город, область, район)
Домашний телефон: _________________________________________________________
Служебный/контактный телефон: _________________________________
Копию удостоверения (паспорта) прилагаю.
«_____» _________________________ 20___г.
Подпись клиента_____________
Заявление принято:
Подпись работника Банка _______________________
Штамп
Дата: «___» ______________20__г.
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Приложение 30

30-қосымша

Қазақ тілінде

Қаржы мониторингi субъектiлерiнің клиентті тиісінше тексеруі үшін
қажетті құжаттар тізбесі
Қаржы мониторингi
субъектiсі:
1) Қазақстан Республикасының
резидент жеке тұлғалары үшiн:

6) Қазақстан
Республикасының
бейрезидент
тұлғалары үшін:

жеке

7) егер клиенттің атынан
оның
өкілі
(сенім
білдірілген тұлға) әрекет
етсе:
Қазақстан
Республикасының
резидент
клиентінің
өкілдері үшiн:
8) Қазақстан
Республикасының
бейрезидент клиентінің
өкілдері үшiн:

Құжаттар тізбесі:
 жеке тұлғасын куәландыратын құжат (Қазақстан
Республикасы
азаматының
жеке
куәлігі,
Қазақстан Республикасы азаматының төлқұжаты,
шетел азаматының Қазақстан Республикасында
тұруға ықтиярхаты, туу туралы куәлік).
 жеке
тұлғасын
куәландыратын
құжат
(азаматтығы жоқ тұлғаның жеке куәлігі,
шетелдік төлқұжат);
 егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған
халықаралық шарттарда басқаша көзделмесе,
бейрезидент-жеке
тұлғаның
Қазақстан
Республикасының аумағына келуіне, аумағынан
кетуіне және аумағында болуына құқық беретін
Қазақстан
Республикасының
уәкілетті
органдарында тіркелгенін куәландыратын құжат.
 жеке тұлғасын куәландыратын құжат (Қазақстан
Республикасы
азаматының
жеке
куәлігі,
Қазақстан Республикасы азаматының төлқұжаты,
шетел азаматының Қазақстан Республикасында
тұруға ықтиярхаты, туу туралы куәлік);

клиенттің атынан ақшамен және (немесе) өзге
мүлікпен
операциялар
жасауға,
клиент
құжаттарына клиент өкілінің қол қою құқығына
өкілеттілігін растайтын құжаттар.
 жеке
тұлғасын
куәландыратын
құжат
(азаматтығы жоқ тұлғаның жеке куәлігі,
шетелдік төлқұжат);
 клиенттің атынан ақшамен және (немесе) өзге
мүлікпен
операциялар
жасауға,
клиент
құжаттарына клиент өкілінің қол қою құқығына
өкілеттілігін растайтын құжаттар;
 егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған
халықаралық шарттарда басқаша көзделмесе,
бейрезидент-жеке
тұлғаның
Қазақстан
Республикасының аумағына келуіне, аумағынан
кетуіне және аумағында болуына құқық беретін
Қазақстан
Республикасының
уәкілетті
органдарында тіркелгенін куәландыратын құжат.
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На русском языке
Перечень документов, необходимых для надлежащей проверки клиента
субъектами финансового мониторинга:
Субъект финансового
мониторинга:
1) для физических лиц –
резидентов
Республики
Казахстан:

6) для физических лиц –
нерезидентов
Республики Казахстан:

7) если от имени клиента
действует
его
представитель
(доверенное лицо):
для представителей клиента
–
резидентов
Республики
Казахстан:

8) для
представителей
клиента – нерезидентов
Республики Казахстан:

Перечень документов:
 документ,
удостоверяющий
личность
(удостоверение
личности
гражданина
Республики Казахстан, паспорт гражданина
Республики Казахстан, вид на жительство
иностранца
в
Республике
Казахстан,
свидетельство о рождении).

документ,
удостоверяющий
личность
(удостоверение
лица
без
гражданства,
заграничный паспорт);
 документ, удостоверяющий регистрацию в
уполномоченных органах Республики Казахстан
на право въезда, выезда и пребывания
физического лица-нерезидента на территории
Республики
Казахстан,
если
иное
не
предусмотрено международными договорами,
ратифицированными Республикой Казахстан.
 документ,
удостоверяющий
личность
(удостоверение
личности
гражданина
Республики Казахстан, паспорт гражданина
Республики Казахстан, вид на жительство
иностранца
в
Республике
Казахстан,
свидетельство о рождении);
 документы,
подтверждающие
полномочия
представителя клиента на совершение операций с
деньгами и (или) иным имуществом от имени
клиента, в том числе на подписание документов
клиента.
 документ,
удостоверяющий
личность
(удостоверение
лица
без
гражданства,
заграничный паспорт);
 документы,
подтверждающие
полномочия
представителя клиента на совершение операций с
деньгами и (или) иным имуществом от имени
клиента, в том числе на подписание документов
клиента;
 документ, удостоверяющий регистрацию в
уполномоченных органах Республики Казахстан
на право въезда, выезда и пребывания
физического лица – нерезидента на территории
Республики
Казахстан,
если
иное
не
предусмотрено международными договорами,
ратифицированными Республикой Казахстан.
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Приложение 31

31-қосымша
Ағымдағы банктік шот/салым ашу туралы өтініш

«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың
__________________ қаласындағы
филиалының директоры
______________________ мырзаға/ханымға
Клиент
Аты-жөні ______________________( мырзадан/ханымнан)
Туған жылы «_____» _____________________ ______ж.
Мекенжайы ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Жеке тұлғасын
құжаттың түрі :
куәландыратын құжаттың
төлқұжат
деректері
жеке куәлік
тұру ықтиярхаты
Сериясы:_________________
Нөмірі:___________________
Берілген кезі: «_____»___________ ___ж.
Берген орган: ________________
_________________________

ЖСН:

Ағымдағы банктік шот/салым ашуды өтінемін.
Осы арқылы шотты/салымды ашудың және банктік шот-салым бойынша операциялар
жүргізудің кәсіпкерлік қызметке, нотариаттық қызметке, адвокаттық қызметке, атқару
құжаттарын орындау бойынша қызметке, медиация тәртібімен даулы мәселелерді реттеу
бойынша қызметке байланысы жоқ екенін растаймын.
______________________
Күні:

______________________________
Клиенттің қолы:

Заявление на открытие текущего банковского счета/вклада
Директору филиала
АО «Банк ЦентрКредит»
в г._____________________
г-ну (-же) _______________________
От Клиента:
Ф.И.О.
Дата рождения
Адрес местожительства:

_____________________________________________________
«_____» _____________________ ______г.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Данные
документа,
удостоверяющего личность:

вид документа:
паспорт
удостоверение личности

ИИН:
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вид на жительство
Серия: ________________________
Номер: _________________________
Выдан
«_____»_______________ ____г.
выдан: _______________________________
_________________________

Кем

Прошу открыть текущий банковский счет/вклад.
Настоящим подтверждаю, что открытие счета/вклада и осуществление по банковскому счету-вкладу
операций, не связаны с предпринимательской деятельностью, нотариальной деятельностью, адвокатской
деятельностью, деятельностью по исполнению исполнительных документов, деятельностью по урегулированию
споров в порядке медиации.

______________________
Дата:

32-қосымша
____________ (клиенттің мекенжайы)

______________________________
Подпись клиента:

Приложение №32
(адрес клиента )_________________

БАНКТІҢ БАСТАМАСЫ БОЙЫНША БАНКТІК ШОТ (АҒЫМДАҒЫ ШОТ)
ШАРТЫН БҰЗУ ЖӘНЕ АҒЫМДАҒЫ ШОТТЫ ЖАБУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА»/
УВЕДОМЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА
(ТЕКУЩИЙ СЧЕТ)
И ЗАКРЫТИИ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА ПО ИНИЦИАТИВЕ БАНКА
Құрметті клиент! / Уважаемый клиент!
_____________________________________________________________________________
(аты-жөні / Ф.И.О. клиента)
Осы арқылы «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың
______________ қаласындағы филиалы
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банк
Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы
№207 қаулысымен бекітілген «Клиенттердің
банктік шоттарын ашу, жүргізу және жабу
ережелеріне
сәйкес
Сізге
«____»
__________ № ____________ банктік шотта
ақша қаражатының жоқ екенін және ол
бойынша бір жылдан артық уақыт бойы
ақша
қозғалысының
болмағанын
хабарлайды.
Егер Сіз осы хабарлама жіберілген күннен
бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн өткеннен
кейін көрсетілген шот бойынша операция
жүргізуді
қайта
бастамасаңыз,
Банк
Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 26
маусымдағы №11-VI «Төлемдер және төлем
жүйелері туралы» заңының 29-бабына
сәйкес «____» __________
жылғы
№___________ банктік шот (ағымдағы шот)
шартын біржақты тәртіппен бұзатынын

Настоящим, филиал АО «Банк ЦентрКредит»
в
городе
____________________,
в
соответствии с «Правилами открытия,
ведения и закрытия банковских счетов
клиентов», утвержденными 31 августа 2016
года №207
Постановлением Правления
Национального Банка Республики Казахстан,
уведомляет Вас об отсутствии денежных
средств
на
текущем
счете
№
_________________ от «____» __________
года и отсутствии движения денег по нему
более одного года.
Согласно статье 29 Закона Республики
Казахстан «О платежах и платежных
системах» от 26 июля 2016 года №11-VI,
доводим до Вашего сведения, что в случае,
если по истечении 15 (пятнадцати)
календарных дней со дня направления
настоящего уведомления Вами не будут
возобновлены операции по указанному
счету, Банк в одностороннем
порядке
расторгнет договор банковского счета
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және
Қазақстан
Республикасының
«Төлемдер және төлем жүйелері туралы»
заңының 29-бабының талаптарына сәйкес
шотты жабатынын хабарлайды.

(текущий счет) №_____________________ от
«____» __________
года и произведет
закрытие счета согласно требованиям статьи
29 Закона Республики Казахстан «О
платежах и платежных системах».

Құрметпен / С уважением,
Филиал/ФҚБ басшысы/
Руководитель Филиала/СПФ

_______________________________

_____________________________
(аты-жөні/Ф.И.О.)

_______________________________
(қолы/подпись)

м.о./м.п.

Приложение №33

33-қосымша

«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың
________ қаласындағы филиалының директоры
_____________________ мырзаға/ханымға
кімнен __________________________________
(аты-жөні)

ЖСН_______________________________________

Резиденттік мәртебесін өзгерту туралы өтініш
_____________________________________________________________________________________
(резиденттік мәртебесін өзгерту себебін өз қолыңызбен көрсетіңіз)
байланысты
Сізден төменде келтірілген параметрлер бойынша клиенттік базаға өзгерістер енгізуді сұраймын:
Резиденттік белгісі: Резидент

Бейрезидент

Резиденттік ел: ______________________________________________________________
Азаматтық ел: _______________________________________________________________
Тіркелген мекенжай: ________________________________________________________________
Тұратын мекенжайы: ________________________________________________________________
Байланысу телефоны: _______________________________________________________________
Жеке тұлғасын растайтын жаңа құжаттың деректері:
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Құжаттың түрі:
_________________________________(құжаттың
түрін жазу)
Сериясы_________________ № ______________________________________
Берген орган _________________________________________________
Берілген күні: «___»_____________________ 20_____ ж.
Қолданыс мерзімі «___»__________________ 20_____ ж.
Туған күні _________________________________________________
Жеке тұлғаны растайтын жаңа құжаттың көшірмесін тіркеймін.
«_____» _________________________ 20___ж.
Клиенттің қолы_____________

Өтініш қабылданды:
Банк жұмыскерінің қолы

_______________________
Мөртабан

Күні: «___» ______________20__ж.
Директору филиала
АО «Банк ЦентрКредит»
в г._________________________
г-ну (-же)_____________________________
от ___________________________________
(ФИО полностью)
ИИН_________________________________

Заявление на изменение статуса резидентства
В связи с
_____________________________________________________________________________________
(собственноручно указать причину изменения статуса резидентства )
Прошу Вас внести изменения в клиентскую базу по следующим параметрам:
Тип резидентства : Резидент

Нерезидент

Cтрана резидентства: ______________________________________________________________
Cтрана гражданства: _______________________________________________________________
Адрес регистрации: ________________________________________________________________
Адрес проживания: _________________________________________________________________
Контактный телефон: _______________________________________________________________
Данные нового документа удостоверяющего личность:
Тип документа: _________________________________(написать вид документа)
Серия_________________ № ______________________________________
Кем выдано _________________________________________________
Дата выдачи: от «___»_____________________ 20_____ ж.г.
Действителен до «___»__________________ 20_____ г.
Дата рождения _________________________________________________
_________________________________
Копию нового документа удостоверяющего личность прилагаю.
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«_____» _________________________ 20___г.
Подпись клиента_____________

Заявление принято:
Подпись работника Банка _______________________
Штамп
Дата: «___» ______________20__г.
Приложение 34

34-қосымша

Жарының/зайыбының банктік салым шартын қайта ресімдеуге КЕЛІСІМІ/
СОГЛАСИЕ супруга/супруги на переоформление банковского вклада
_________________________________________
(орны мен күні жазумен жазылады / место и дата прописью)
Мен/Я, ___________________________________________________ (аты-жөні / ФИО )

(___.___.20___
жылы
_________________
берген
жеке
куәлігінің № ____, ЖСН _____________,
тіркелген
мекенжайы:
_________________ __________________
(аты-жөні)
(___.___.20___
жылы
________________
берген
жеке
куәлігінің
№
_______,
ЖСН
_____________, тіркелген мекенжайы:
_________________) некеде тұрамын
(некеге тұру туралы куәлік: сериясы
_____ № ____, ___.___.20__ жылы
______________ берілген) төмендегілер
жөнінде осы құжатты жасадым:
Мен, азамат(-ша) ____________________
(аты-жөні)
жарым/зайыбым
________________________ (аты-жөні)
«Мерейтойлық» банктік салым шарты
бойынша «БанкЦентрКредит» АҚ-та
ашылған №________________ банктік
шоты бойынша талап ету құқығын
азамат(-ша) _________________________
(аты-жөні)
(___.___.20___
жылы
__________ берген жеке куәлігінің
№___________,
ЖСН______________)
беруге келісім беремін.
Осы келісімді «Банк ЦентрКредит» АҚтың Уәкілетті тұлғасының көзінше өз
қолыммен толтырдым. Осы келісімге қол
қою құқығы мен жауапкершілігі маған
түсіндірілді және түсінікті, кейін Банкке
және азамат(-ша) ____________________
(аты-жөні) шағымым болмайды.

уд.личн. № ______, от "___"________ 20___
г. кем выдан _________________, ИИН
_____________, зарегистрирован(а) по
адресу: _________________, состоящ__ в
браке с __________________ (Ф.И.О.)
уд.личн. № _______, от "___"___________
20____ г. кем выдан _________________,
ИИН ____________ зарегистрирован(а) по
адресу:
________________________,
свидетельство о заключении брака: серия
______ № _____, от "___"_________ 20____
г. выдан ______________, составил(а)
настоящий документ о нижеследующем:
Я, гр.____________________ (Ф.И.О.), даю
согласие своему/своей супругу/супруге
________________________ (Ф.И.О.) на
переуступку
прав
требований
по
банковскому счету №________________ по
договору
банковского
вклада
«Юбилейный», открытого в АО «Банк
ЦентрКредит»
гражданину
(-ке)
_______________________________ (ФИО),
уд.личн.
№_______________,
от
«__»________
20__
г.
кем
выдан_____________, ИИН______________
Настоящее согласие заполнено мной
собственноручно
в
присутствии
Уполномоченного
лица
АО
«Банка
ЦентрКредит». Права и ответственность за
подписание настоящего согласия мне
разъяснены и понятны, в последующем
претензий к Банку и к гражданину(-ке)
________________ (Ф.И.О.) иметь не буду.
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Осы келісімді мен, ФҚБ басқарушысы __________________ (___.___.20___ жылы __________________ берген
жеке куәлігінің № ______, ЖСН _____________) куәландырдым / Настоящее согласие удостоверено мной,
Управляющим СПФ __________________, уд.личн. № ______, от "___"________ 20___ г., кем выдан
__________________, ИИН _____________.

_____________
Күні/Дата

Қабылдаған / Принял:
___________________________
ФҚБ басқарушысының аты-жөні /
ФИО Управляющего СПФ

35-қосымша

_______________________
Жарының/зайыбының қолы /
Подпись супруга(-ги)

________________
Қолы /Подпись

Приложение 35
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Банктік құпияны үшінші тұлғаларға жария ету туралы
КЕЛІСІМ / СОГЛАСИЕ
на раскрытие банковской тайны третьему лицу
_________________________________________
(орны мен күні жазумен жазылады / место и дата прописью)
Мен/Я, ___________________________________________________ (аты-жөні / ФИО )
(___.___.20___
жылы
_________________
берген
жеке
куәлігінің № ____, ЖСН _____________,
тіркелген
мекенжайы:
_________________) осы арқылы,
«Банк ЦентрКредит» АҚ-та ашылған
№______ банктік шот / салым шарты
бойынша менің
№_______________
банктік шотым бойынша ақпаратты 1995
жылғы 31 тамыздағы
«Қазақстан
Республикасындағы банктер және банк
қызметі туралы» заңның 50-бабының 4тармақшасына сәйкес ____________
(кімге), (ЖСН/БСН _________________)
беруге келісім беремін.
Осы келісімді «Банк ЦентрКредит» АҚтың Уәкілетті тұлғасының көзінше өз
қолыммен толтырдым. Осы келісімге қол
қою құқығы мен жауапкершілігі маған
түсіндірілді және түсінікті, кейін Банкке
және азамат(-ша) ____________________
(аты-жөні) шағымым болмайды.

уд.личн. № ______, от "___"________ 20___
г. кем выдан _________________, ИИН
_____________, проживающий по адресу:
_________________, настоящим, даю свое
согласие на предоставление информации по
моему
банковскому
счету
№________________
по
договору
банковского
счета/вклада
№_______,
открытого
в АО «Банк ЦентрКредит»
____________
(кому),
ИИН/БИН
_________________, в соответствии с
подпунктом 4 статьи 50 Закона «О банках и
банковской деятельности в Республике
Казахстан»1 от 31 августа 1995 года.
Настоящее согласие заполнено мной
собственноручно
в
присутствии
Уполномоченного
лица
АО
«Банка
ЦентрКредит». Права и ответственность за
подписание настоящего согласия мне
разъяснены и понятны, в последующем
претензий к Банку и к _______________
иметь не буду.

Клиенттің аты-жөні /
Ф.И.О клиента_________________________________________________________________
(өз қолымен, толық жазылады / от руки, полностью)
күні/дата _______________________
________________
Қолы/Подпись»
Осы келісім Клиент Банкте болған сәтте берілді /
Настоящее согласие представлено в момент личного присутствия Клиента в Банке.
Қабылдады /Принял:
___________________________
________________
Банк жұмыскерінің аты-жөні / ФИО работника Банка
Қолы /Подпись

Банк құпиясы клиентке ғана, шот (мүлік) иесінің жазбаша нысанда берген келісімінің негізінде не шот иесінің
сәйкестендіру құралы арқылы кез келген үшінші тұлғаға, Қазақстан Республикасының заңдарына сәй кес банктік
қарыздар, лизингтік, факторингтік, форфейтингтік операциялар, вексельдерді есепке алу, сондай -ақ банк шығарған
кепілдіктер, кепілгерліктер, аккредитивтер бойынша кредиттік бюроға, сондай-ақ осы баптың 5, 6, 6-1, 7, 7-1, 7-2, 8 және
8-1-тармақтарында аталған адамдарға осы бапта көзделген негіздер бойынша және шектерде ашылуы мүмкін /
1

Банковская тайна может быть раскрыта только клиенту, любому третьему лицу на основании согласия
владельца счета (имущества), данного в письменной форме либо посредством идентификационного средства
владельца счета, кредитному бюро по банковским заемным, лизинговым, факторинговым, форфейтинговым
операциям, учету векселей, а также выпущенным банком гарантиям, поручительствам, аккредитивам в
соответствии с законами Республики Казахстан, а также лицам, указанным в пунктах 5, 6, 6-1, 7, 7-1, 7-2, 8 и 8-1
настоящей статьи, по основаниям и в пределах, предусмотренных настоящей статьей.
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Приложение 36

36-қосымша

Банктік салым шартын мерзімінен бұрын бұзу туралы өтініш /
Заявление на досрочное расторжение Договора банковского вклада
Я, _______________________________________ (ФИО),
(___.___.20___ жылы _________________
берген жеке куәлігінің № ____, ЖСН
_____________) __.__.______ жылғы
№___________ «_________» Банктік
салым
шартын
бұзып,
ақша
қаражаттарының
қалдығын
№___________
ағымдағы
шотқа
аударуыңызды сұраймын.
________________
Өтініш берілген күн / Дата подачи заявки

уд.личн. № ______, от «___»________
20___ г. кем выдан _________________,
ИИН
_____________
прошу
Вас
расторгнуть Договор банковского вклада
«__________»
№____________ от
__.__.______ года и переветси остаток
денежных средств на текущий счет №
_________________________.

____________________
Клиенттің қолы / Подпись клиента

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 765-бабының 2-1-тармағына сәйкес шотқа қатысты
орындалмаған талаптар болмаған кезде, Клиенттің талабы келіп түскеннен кейін 30 (отыз) күнтізбелік күн
өткеннен кейін шарт мерзімінен бұрын бұзылуы мүмкін. /
В соответствии с п.2-1 ст.765 Гражданского кодекса Республики Казахстан досрочное расторжение возможно
через 30 (тридцать) календарных дней после поступления требования Клиента, при отсутствии неисполненных
требований к счету.
Шотқа қатысты орындалмаған талаптар, соның ішінде Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік
органдарының немесе лауазымды тұлғаларының клиенттің банктік шоты бойынша шығыс операцияларын
уақытша тоқтату туралы шешімдері және (немесе) өкімдері, сондай-ақ клиенттің банктік шотындағы ақшаға
тыйым салу туралы актілері болған кезде банктік салымды мерзімінен бұрын бұзуға тыйым салынады. /
Запрещается досрочное расторжение банковского вклада при наличии неисполненных требований к счету, в
том числе решений и (или) распоряжений уполномоченных государственных органов Республики Казахстан
или должностных лиц о приостановлении расходных операций по банковскому счету клиента, а также актов о
наложении ареста на деньги, находящиеся на банковском счете клиента.

