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Банкпен айрықша қатынастағы тұлғалармен жасалатын  

Банктік есепшот шартына қосылу туралы өтініштің үлгі нысаны/  

Типовая форма Заявления о присоединении к Договору банковского  

счета с лицом, связанным с Банком особыми отношениями  
 

Бұдан кейін «Клиент» деп аталатын 

__________________________________________ 

негізінде іс-әрекет ететін ____________________  

______________________________ атынан осы 

__________________________________________ 

__________________________________________  

(бизнес-клиенттің атауы) 

өтініш арқылы:   

 Настоящим заявлением _____________________ 

________________________________________,                      

(наименование бизнес-клиента) 

в лице___________________________________, 

действующего на основании 

_________________________________________, 

именуемый (-ое) в дальнейшем «Клиент» 

просит открыть: 

-_______валютасындағы ағымдағы есепшотты,  

-_______валютасындағы ағымдағы есепшотты,  

 -______валютасындағы ағымдағы есепшотты 

ашуды сұрайды. 

 - текущий счет в валюте ______________,  

- текущий счет в валюте ______________,  

- текущий счет в валюте ______________. 

Клиент осы Қосылу туралы өтініштің үлгі 

нысанына (бұдан кейін – Өтініш) қол қоя 

отырып, «Банк ЦентрКредит» АҚ (бұдан 

кейін – Банк) Бизнес-клиентпен жасайтын 

банктік есепшот шартының үлгі 

нысанына (бұдан кейін мәтін бойынша – 

Шарт) қосылады және «Клиент» ретінде 

барлық құқықтар мен міндеттемелерді өзіне 

толық қабылдайды. 

 Подписывая настоящую типовую форму 

Заявления о присоединении (далее – Заявление), 

Клиент присоединяется к типовой форме 

Договора банковского счета с бизнес-

клиентом (далее по тексту – Договор), 

заключаемому с АО «Банк ЦентрКредит» (далее 

по тексту – Банк) и полностью принимает на 

себя все права и обязанности в качестве 

«Клиента». 

Клиент осы Қосылу туралы өтінішке қол қоя 

отырып:   

 Подписанием настоящего Заявления о 

присоединении Клиент подтверждает: 

- «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың операцияларды 

жүргізудің жалпы талаптары туралы ережесімен 

танысқанын;  

 -  свое ознакомление с Правилами об общих 

условиях проведения операций АО «Банк 

ЦентрКредит»; 

- оған тарифтер туралы, Шарт бойынша банктік 

қызметті ұсыну талаптары туралы ақпарат және 

осы Шартты жасасу үшін қажетті құжаттардың 

тізімі мен осы Шарт бойынша міндеттерді 

орындамаған жағдайда клиент көтеретін 

жауапкершілік және ықтимал қауіп туралы 

ақпарат берілгенін; 

 - что ему была предоставлена информация о 

тарифах, условиях предоставления банковских 

услуг по Договору, перечне необходимых 

документов для заключения Договора, 

информация об ответственности и возможных 

рисках в случае невыполнения обязательств по 

Договору; 

- оған осы Шарттың талаптарымен, «Банк 

ЦентрКредит» АҚ-тың операцияларды 

жүргізудің жалпы талаптары туралы ережесімен 

танысу үшін қажетті уақыт берілгенін растайды.  

 - что ему было предоставлено необходимое 

время на ознакомление с условиями Договора,  

Правилами об общих условиях проведения 

операций АО «Банк ЦентрКредит» и тарифами 

Банка. 



Клиент осы Өтінішке қол қоя отырып, Банктің 

www.bcc.kz интернет-ресурсына орналасқан 

Шарттың барлық талаптарымен келіседі және 

Банк тарифтерінің өзгерістерін қосқанда, 

оларды сөзсіз қабылдайды. 
Клиент осы өтінішке қол қоя отырып, Банктің 

қызметі үшін белгіленген тарифтерінің ұлғаю 

жағына қарай өзгеретініне және 

толықтырылатынына келіседі, сондай-ақ Банкке 

осы Шарт бойынша қызмет көрсетілген сәтте 

қолданыста болатын және www.bcc.kz 

мекенжайы бойынша орналастырылған Тарифтер 

бойынша қызметке төлем жасауға өз келісімін 

береді. 

 Подписанием настоящего Заявления  Клиент 

выражает свое согласие со всеми условиями 

Договора, размещенными на интернет-ресурсе  

Банка www.bcc.kz и безоговорочно принимает 

их, включая изменения тарифов Банка. 

Подписывая данное заявление, Клиент 

согласился, что Тарифы за услуги Банка могут 

быть изменены и дополнены в сторону 

увеличения, а также дал свое согласие Банку на 

оплату услуг по Тарифам, действующим на 

момент оказания услуг по настоящему Договору 

и размещенному по адресу www.bcc.kz. 

 

Осы арқылы Клиент Банктің Шарттың жаңа 

нұсқасын және/немесе Шартқа енгізілген 

өзгерістер мен толықтыруларды www.bcc.kz 

интернет-ресурсына орналастыру арқылы 

Шартты өзгертуіне және толықтыруына келісімін 

береді.         

 Настоящим Клиент дает согласие Банку на 

изменение и дополнение Договора путем 

размещения новой редакции Договора и/или 

внесенных изменений и дополнений в Договор 

на интернет- ресурсе www.bcc.kz. 

 

Осы Өтінішті Банктің алғаны және оны 

қабылдағаны туралы белгі қойылған сәттен 

бастап Шарт күшіне енеді және  

 Договор вступает в силу с момента получения 

настоящего Заявления Банком и проставления 

отметки о его принятии. 

 

 Клиент 

 ________________________________________ 

 Тіркелген мекенжайы / Адрес регистрации: ____________________________________ 

 

 Тұрғылықты мекенжайы / Фактический адрес: __________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

  

 БСН/БИН_________________________________ 

 ЖСН/ИИН________________________________ 

 Тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік / лицензия № ________  «___»  _____________ берген 

мекеме _________/ Свидетельство о регистрации (перерегистрации)/Лицензия №   

__________ от  «___»  _____________ г.,  выдано____________________.   

 

 

 

      ________________   __________________________ ______________________________                          
(қосылу күні/                        (қолы /подпись)                           (лауазымы, аты-жөні/должность, ФИО) 

дата присоединения)     
                        

                                                        М.О. / М.П. (болған жағдайда /при ее наличии) 

 

 

 

 
Банктің өтінішті қабылдағаны туралы белгісі /  

Отметка Банка о принятии заявления 

 

Осы Өтініштің негізінде Клиентке:   На основании настоящего Заявления Клиенту 

открывается: 

http://www.bcc.kz/
http://hd-01.bank.corp.centercredit.kz/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/DERW43NT/www.bcc.kz
http://www.bcc.kz/
http://int.cbank.kz/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/DERW43NT/www.bcc.kz
http://www.bcc.kz/
http://www.bcc.kz/


___________ валютасымен № ___________ 

ағымдағы есепшот;   

 текущий счет №______________ в валюте 

________________;. 

___________ валютасымен № ___________ 

ағымдағы есепшот 
 текущий счет №______________ в валюте 

________________; 

___________ валютасымен № ___________ 

ағымдағы есепшот ашылады.  

 текущий счет №______________ в валюте 

________________. 

 

 

Банк 

____________________________________________________________________________ 

Тіркелген мекенжайы / Адрес места регистрации: _________________________________ 

________________________________________ ____________________________________ 

_______________________________________ 

Банктің БСК / БИК  Банка:   KCJBKZKX 

БСН / БИН:________________________________________________________________________ 

 

 

________________   __________________________ ______________________________                          
(қосылу күні/                        (қолы /подпись)                                    (лауазымы, аты-жөні/должность, ФИО) 

дата присоединения)        

 

                                                  М.О. / М.П.  

 

 

 

 


