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Жеке 

тұлғаның банктік (ағымдағы) шоты туралы келісімшарт 

          

Жеке тұлғаның банктік (ағымдағы) шоты туралы 

келісімшарттың (бұдан былайғы мәтінде- Келісімшарт) осы 

типтік үлгісі «Нұрбанк» Акционерлік қоғамының (бұдан 

былайғы мәтінде- «Банк») филиалдар мен олардың құрылымдық 

бөлімшелері арқылы жеке тұлғаларға арналған ағымдағы шоттар 

ашу, жүргізу және жабу, сонымен қатар клиенттерге Банктік 

төлем қызметтерін көрсету операцияларын жасау тәртібі мен 

шарттарын анықтап береді.  

Банкпен Жеке тұлғаның банктік (ағымдағы) шоты туралы 

келісімшарт жасаған жеке тұлға осы Келісімшарттың мәтінінде 

көрсетілген Клиент болып табылады.   

 

1. Келісімшарттың мәні 

1.1. Осы Келісімшарттың шарттары стандартты үлгіде 

анықталған және Клиент осы Келісімшартқа қосылатыны 

туралы арызға (бұдан былай – Арыз) қолын қойғанда ғана оны 

қабылдаған болып саналады.   

Осы Келісімшартқа қосылу туралы арызға қол қою арқылы 

Клиент бүкіл Келісімшартқа қосылатындығын білдіреді.     

1.2. Клиенттің қолы қойылған Арыз бен осы Келісімшартқа 

сүйене отырып, Банк Клиентке банктік (ағымдағы) шот (-тар) 

(бұдан былайғы мәтінде контекске байланысты барлығы және 

жеке-жеке – Шот деп аталады) ашады және Шотта Қазақстан 

Республикасының заңнамасында қарастырылған және соған 

сәйкес банктік істерде қолданылатын банктік ережелерге сай 

операцияларды орындайды.  

Ашылып отырған ағымдағы шоттың нөмірі (-лері), Шоттың 

валютасы Арыздың қабылданғаны туралы банк қойған белгіде 

көрсетіледі.  

Клиент Келісімшарт шеңберінде, Арыз (-дар) негізінде бір 

немесе бірнеше ағымдағы шот ашуға құқылы. Бұл арада 

Келісімшарттың шарттары Клиент ашқан әрбір Шотқа қатысты 

болады.     

1.3. Банк Клиенттің қолы қойылған Арызын алған және Банк 

оның қабылданған туралы белгісін қойған сәттен бастап 

Келісімшарт жасалған болып есептеледі.  

1.4. Қазақстан Республикасының заңнамасына, Банктің ішкі 

құжаттары мен осы Келісімшартқа сәйкес Банк талап еткен 

құжаттардың топтамасын Клиент ұсынады және Қазақстан 

Республикасының заңнамасына, Банктің ішкі құжаттары сәйкес 

шотта операциялар жүргізуге Банкке нұсқау береді.  

1.5. Клиент Банкке осы Келісімшарт бойынша көрсетілетін 

төлем қызметтері үшін Өтінішке қол қойған күні белгіленген 

мөлшерде комиссия төлейді. Төлем қызметіне жатпайтын 

қызметтер мен халықаралық төлемдер және (немесе) ақша 

аударымдары үшін Банк ондай қызметтер көрсету күнгі 

қолданыстағы мөлшерде комиссия ұстайды. Комиссиялардың 

(Тарифтердің) мөлшері Банк  www.nurbank.kz. интернет-

сайтында көрсетілген. Банк осы Келісімшарттың 4.1.11. 

тармағында белгіленген тәртіппен төлем қызметтері бойынша 

комиссиялардың мөлшерін, сондай-ақ Банктің жайларында 

және\немесе Банктің: www.nurbank.kz интернет-сайтында 

орналастыру арқылы тиісті өзгертулерді қолданысқа енгізгенге 

дейін 10 (он) күнтізбелік күн бұрын Клиентті хабардар етіп, 

халықаралық төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын 

жүзеге асырған кезде ұсталатын комиссиялардың, төлем 

қызметтеріне жатпайтын қызмет көрсеткені үшін алатын 

комиссиялардың мөлшерін төмендету жағына қарай біржақты 

тәртіппен өзгертуге құқылы.   

1.6.  Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған 

жағдайларда, Банк Шотқа қойылған төлем құжаттарын 

орындамайды.  

1.7. Шотта ақша жеткілікті болған жағдайда, осы 

Келісімшарттың, сонымен бірге Банк пен Банктің Клиенті 

арасында жасалған немесе жасалатын басқа да 

келісімшарттардың негізінде Банк берген төлем ордері, сонда 

                                                   Договор   

банковского (текущего) счета физического лица 

         

Настоящей формой типового Договора банковского (текущего) 

счета физического лица (далее по тексту - Договор) 

определяются порядок и условия осуществления Акционерным 

обществом «Нурбанк» через филиалы и их структурные 

подразделения (далее по тексту - «Банк») операций по 

открытию, ведению и закрытию текущих счетов физическим 

лицам, а также оказанию Банком платежных услуг - клиентам. 

Клиентом по тексту настоящего Договора является физическое 

лицо, заключивший с Банком Договор банковского (текущего) 

счета физического лица.   

 

1. Предмет Договора 
1.1. Условия настоящего Договора определены в стандартной 

форме и могут быть приняты Клиентом не иначе как путем 

подписания Заявления о присоединении к настоящему Договору 

(далее - Заявление).  

Подписание Клиентом Заявления к настоящему Договору 

означает присоединение Клиента к настоящему Договору в 

целом.    

1.2. На основании подписанного Клиентом Заявления и 

настоящего Договора,  Банк открывает Клиенту банковский /-ие/ 

(текущий) /-ие/ счет /-а/ (далее по тексту все или в отдельности в 

зависимости от контекста именуемые - Счет) и выполняет 

операции по Счету, предусмотренные законодательством 

Республики Казахстан,  установленными в соответствии с ним 

банковскими правилами, применяемыми в банковской практике.    

Номер (-а) открываемого текущего счета, валюта Счета 

указывается в отметке банка о принятии Заявления. 

Клиент вправе открыть один или несколько текущих счетов в 

рамках Договора на основании Заявления /-ий/. При этом, 

условия Договора распространяются на каждый открываемый 

Клиентом Счет.   

1.3. Договор считается заключенным с момента принятия 

Банком подписанного Клиентом Заявления и о проставлении 

Банком отметки о его принятии.  

1.4. Клиент предоставляет пакет документов, истребуемых 

Банком в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан, внутренними документами Банка и настоящим 

Договором, и дает указания Банку на осуществление операций 

по Счету в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан и условиями настоящего Договора.  

1.5. Клиент оплачивает Банку комиссии за оказываемые по 

настоящему Договору платежные услуги в размере, 

установленном  на дату подписания Заявления. За услуги, не 

относящиеся к платежным, а также за проведение  

международных платежей и (или) переводов денег Банк взимает 

комиссию в размере, действующем на дату оплаты таких услуг. 

Размер комиссий (Тарифы) указан на интернет-сайте Банка  

www.nurbank.kz. Банк вправе в одностороннем порядке 

изменить размер комиссий по платежным услугам в сторону их 

уменьшения в порядке, установленном пунктом 4.1.11 

настоящего Договора, а также размер комиссий, взимаемых при 

осуществлении международных платежей и (или) переводов 

денег, размер комиссий за услуги, не относящиеся к платежным 

услугам, с уведомлением Клиента за 10 (десять) календарных 

дней до введения в действие соответствующих изменений путем 

размещения объявления в помещениях Банка  и/или на 

интернет-сайте Банка: www.nurbank.kz. 

1.6. Банк не исполняет платежные документы, предъявленные к 

Счету, в случаях, предусмотренных законодательством 

Республики Казахстан. 

1.7. При достаточности денег на Счете платежный ордер, 

предъявленный  Банком на основании настоящего Договора, а 

также всех иных договоров, заключенных или которые будут 

заключены между Банком и Клиентом Банка, должен быть 

исполнен на сумму денег, указанную в нем. В случае 
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көрсетілген ақша сомасы көлемінде орындалуы тиіс. Шотта 

ақша жеткіліксіз немесе болмаған жағдайда, төлем ордері бір 

жыл бойына Шоттың картотекасында сақталады.   

1.8. Банктің жеке және заңды тұлғаларға қызмет көрсететін 

уақыты жұмыс күні деп есептеледі.   

 

2. Шотты ашу және жүргізу тәртібі 

2.1. Банктің атауын көрсете отырып, Банктік шотта өкім 

жүргізуге берілген сенімхаттың нотариалды куәландырылған 

және лайықты рәсімделген түпнұсқасын Банкке тапсыру арқылы 

Клиенттің атынан Шотта операция жасайтын тұлғалардың 

құқықтары расталады.  

2.2. Сенімді тұлға Шотта алғашқы операция жасағанға дейін 

Клиент Банктің атауы мен Шоттың нөмірін (сондай-ақ 

Клиенттің Шотынан үзінді көшірме алуға Банкке берілген төлем 

құжаттары, өтініштер, хаттар мен басқа да құжаттар) көрсете 

отырып, Шотта өкім жүргізуге құқық беретін сенімхаттың 

түпнұсқасын Банкке тапсырады.   

2.3. Шотқа қойылған төлем құжаттары қабылдайтын  Астана 

уақытымен сағ. 09:00-ден 18:00-ге дейінгі уақыт кезеңі 

операциялық күн ретінде белгіленген. Осы КЕлісімшарттың 

2.10.-тармағында көрсетілген тәсілдердің бірінің немесе 

бірнешеуінің көмегімен операциялық күннің ұзақтығы туралы 

ақпарат Клиенттің назарына жеткізіледі.   

Банк Клиенттерден ақша аудару туралы нұсқауды немесе 

мұндай нұсқауларды тоқтату туралы өкімдерді операциялық күн 

ішінде ғана қабылдайды.  

Нұсқау немесе мұндай нұсқауларды тоқтату туралы өкім Банк 

белгілеген операциялық күн біткенннен кейін түскен 

жағдайларда, мұндай нұсқау немесе өкімді Банк келесі 

операциялық күннің басында түскен деп есептейді.   

2.4. Өзінің корреспонденттік шоты арқылы төлем жасау 

тәсілдерін Банктің өзі анықтайды. 

2.5. Банк пен Клиент арасында Қашықтан банктік қызмет 

көрсету туралы келісімшарт жасалған жағдайда, Банк сәйкесті 

келісімшартта қарастырылған тәртіпте Клиенттің нұсқауларын 

қабылдайды.  

2.6. Шотқа ақша салу немесе Шоттан ақша алу істері Қазақстан 

Республикасының заңнамасы мен осы Келісімшартта 

қарастырылған тәртіп пен мерзімде орындалады.  

2.7. Егер Клиент үзінді-көшірмені алған күннен бастап 3 (үш) 

жұмыс күні ішінде, жазбаша түрдегі кінаратты Банкке 

тапсырмаса, онда Шоттың Үзінді-көшірмесі расталған болып 

есептеледі.  

2.8. Қазақстан Республикасының заңнамасында тікелей 

қарастырылған жағдайларда ғана Клиенттің келісімінсіз Шоттан 

ақша алынады. Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасына сәйкес жасалған уәкілетті органдардың шешімдері 

негізінде Клиент Шотында операция жасау уақытша 

тоқтатылады, Шоттағы ақшаны басқаруға уақытша шектеу 

қойылады, Шотындағы ақшаға тыйым салынады.   

2.9. Осы Келісімшартпен Клиент Шот бойынша өзінің жеке 

кәсіпкерлік қызметіне байланысты операцияларды жүзеге 

асырмауға, сонымен қатар үшінші тұлғалардың Шотқа ақша 

аудару жағдайларын, егер осындай аударым(-дар) кәсіпкерлік 

қызметке байланысты болса, болдырмауға міндеттенетіні 

туралы өзінің сөзсіз және кері алынбайтын міндеттемесін береді. 

Клиент осы міндеттемені орындамағаны үшін жауапкершілікке 

тартылғаны сияқты заңды тұлғаны құрамастан жеке кәсіпкерлік 

қызметпен айналысатын жеке тұлғаларды салық есебіне қою, 

тіркету мәселелерін реттейтін заңнаманың талаптарын бұзғаны 

үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған 

жауапкершілікке тартылады. 

2.10. Комиссиялардың көлемі (тарифтер), банктегі операциялық 

күннің ұзақтығы туралы  ақпараттар Банктің жайларына және 

(немесе)  Банктің www.nurbank.kz. инетернет-сайтында 

орналасады. Клиент филиалға және (немесе)  Банктің 

www.nurbank.kz. инетернет-сайтына кіру арқылы тарифтердің 

өзгергені туралы ақпараттарды өз бетінше біле алады. 

Комиссиялардың (тарифтердің), операциялық күннің 

ұзақтығының өзгергені туралы Клиенттің хабарсыз болғаны 

үшін Банк жауапкершілікке тартылмайды. Комиссиялардың 

недостаточности или отсутствия денег на Счете, платежный 

ордер хранится в картотеке к Счету в  течение одного года.  

1.8. Рабочим днем считается  период времени в рамках рабочего 

дня  Банка,  в течение  которого производится  обслуживание 

физических лиц. 

  

2. Порядок открытия и ведения Счета 

2.1. Права лиц, осуществляющих от имени Клиента операции по 

Счету, удостоверяются путем представления в Банк надлежаще 

оформленного и нотариально засвидетельствованного оригинала 

доверенности на право распоряжения банковским счетом, с 

указанием наименование Банка.  

2.2. Клиент лично предоставляет в Банк оригинал доверенности 

на право распоряжения Счетом с указанием наименования Банка 

и номера Счета (в том числе на получение выписок по Счету 

Клиента, предоставление в Банк платежных документов, 

заявлений, писем и иных документов) до момента совершения 

первой операции по Счету поверенным. 

2.3. Операционный день, в течение которого осуществляется 

прием платежных документов, предъявляемых к Счету, 

установлен Банком с 09:00 до 18:00 часов времени г. Астаны. 

Информация об изменениях продолжительности операционного 

дня доводится до сведения Клиента, одним или несколькими из 

способов, указанных в пункте 2.10. настоящего Договора.  

Прием указания и распоряжения о его отзыве либо 

приостановлении его исполнения осуществляется Банком только 

в течение операционного дня.  

Если указание или распоряжение о его отзыве либо 

приостановлении его исполнения получено после окончания 

операционного дня, установленного Банком, то такое указание 

или распоряжение считается полученным Банком в начале 

следующего операционного дня.   

2.4. Способы совершения платежей через свои 

корреспондентские счета Банк определяет самостоятельно. 

2.5. В случае заключения между Банком и Клиентом договора о 

дистанционном банковском обслуживании, указания Клиента 

принимаются Банком в порядке, предусмотренном 

соответствующим договором. 

2.6. Зачисление денег на Счет или изъятие денег со Счета 

осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные 

законодательством Республики Казахстан и настоящим 

Договором.  

2.7. Выписки по Счету считаются подтвержденными, если 

Клиент не подал в Банк претензию, составленную в письменной 

форме в течение 3 (три) рабочих дней со дня получения 

выписки. 

2.8. Изъятие денег со Счета  без согласия Клиента  производится  

только в случаях, прямо  предусмотренных  законодательством  

Республики Казахстан. Приостановление операции по Счету 

Клиента, временное ограничение на распоряжение деньгами, 

находящимися на Счете, наложение ареста  на деньги, 

находящиеся  на его Счете, осуществляются на основании 

решений уполномоченных органов, предъявленных согласно 

действующему законодательству Республики Казахстан. 

2.9. Настоящим Клиент  предоставляет  свое безусловное  и 

безотзывное  обязательство о том, что по Счету он обязуется  не 

совершать операций, связанных со своей индивидуальной  

предпринимательской деятельностью, а также  обязуется 

исключить случаи перевода третьими лицами  денег на Счет, 

если такой перевод (переводы) связан(ы) с 

предпринимательской деятельностью. За  неисполнение данного 

обязательства, равно как и  за нарушение требований 

законодательства, регулирующего  вопросы  регистрации, 

постановки  на налоговый  учет физических лиц, занимающихся  

индивидуальной предпринимательской деятельностью  без 

образования  юридического лица, Клиент несет ответственность, 

предусмотренную  законодательством Республики Казахстан.   

2.10. Информация о размерах комиссий (тарифов), об 

изменениях продолжительности операционного дня Банка 

размещается в помещениях Банка и (или) на интернет-сайте 

Банка: www.nurbank.kz. Клиент самостоятельно узнает об 

изменении тарифов посредством обращения в филиал и/или на 

http://www.nurbank.kz/
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(тарифтердің), операциялық күннің ұзақтығының өзгергені 

туралы хабар, сәйкесті өзгерістер күшіне енетіннен 10 (он) 

күнтізбелік күн бұрын Банктің жайларына және (немесе)  

Банктің www.nurbank.kz. инетернет-сайтына хабарлама 

орналастыру арқылы Клиентке хабарланады. 

2.11.Заңсыз төлемдерден және (немесе) ақша аударымдарынан 

қорғаныс элементтері ретінде Банк төмендегілерді пайдаланады: 

- жеке басын куәландыратын құжат бойынша Клиентті 

сәйкестендіру; 

- жеке басын куәландыратын құжаттың жарамдылық мерзімін 

тексеру; 

- Клиенттің жеке басын куәландыратын құжаттағы мәліметтерді 

Банктің операциялық жүйесіндегі мәліметтермен салғастыру; 

Клиент қашықтан басқару желісімен ақша аударған кезде заңсыз 

операциялардан қорғану әрекеті ретінде сәйкестендіру 

құралдары және/немесе Шотты қашықтан басқару қызметін 

Клиентке  көрсету тәртібін реттейтін келісімшартта 

қарастырылған тәсілдер қолданылады.   

2.12. Клиет Шотта заңсыз операциялардың және (немесе) 

аударымдардың жасалғанын анықтаған жағдайда, Клиент ол 

туралы Клиенттің өкілетті тұлғасының қолымен және мөрімен 

(бар болса) расталған жазбаша арызын түсіру арқылы  бірден 

Банкке хабарлауға міндетті. Банк Клиенттің  арызын 

қарастырып, оған қатысты шешім шығарады және 15 (он бес) 

күнтізбелік күн ішінде Клиентке хабарлайды, ал егерде үшінші 

тұлғалардан ақпарат алу немесе қосымша тексеру арқылы 

толығырақ зерттеу қажет болған жағдайда – Банкке арыз түскен 

күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде хабарлайды.    

2.13. Банк Клиенттің өтінішімен осы Келісімшарт бойынша 

төлем қызметтерінің көрсетілу тәртібі туралы ақпараттарды 

береді.  

2.14. Осы Келісімшартқа қолын қоя отырып, Клиент Шотқа 

аудару үшін түскен ақша Шоттың валютасынан басқа валютада 

болса, онда Банк түскен соманы Шоттың валютасына, қолма қол 

емес ақша айырбастаудың сол сәттегі қолданылыстағы 

бағамында айырбастауға  құқылы екендігіне, төлем 

карточкаларын/төлем карточкаларының деректемелерін қолдана 

отырып, ақша аударылған жағдайда – төлем карточклары 

бойынша ақша айырбастау бағамымен айырбас жасауына, 

аудару кезіндегі қолданыстағы тарифтерге сәйкес айырбас үшін 

комиссия ұстап қалуына келісімін береді. Айырбас үшін 

комиссия осы Келісімшарттың 4.1.2.-тармағында белгіленген 

тәртіпте алынады.    

  

3. Тараптардың міндеттері 

3.1. Банк міндетті: 

3.1.1. Клиенттің ақшаны кедергісіз пайдалану құқығын Шоттағы 

қалдық ақша шегінде және ақшаны пайдалануға шектеу 

болмаған кезде қамтамасыз етуге; 

3.1.2. Шотта орындалатын ақша аударымдары мен басқа да 

банктік операциялар туралы мәліметтерді көрсете отырып, 

Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған 

мерзімде, Клиенттің Шотына түскен ақшаларды қабылдауға 

және есепке алуға, ақша аударуға және басқа банктік 

операцияларды орындауға;  

3.1.3. Банк белгілеген операциялық уақытта, Шот бойынша 

көшірме беруге, Клиенттің өкімдерін қабылдауға, қолма-қол 

ақшаны қабылдауға және беруге, және Шот бойынша басқа 

операциялар мен қызметтер көрсетуге;  

1.1.4. Клиенттің, Банктің немесе  үшінші тұлғалардың 

нұсқауымен Қазақстан Республикасының заңнамасымен 

белгіленген тәртіп пен мерзімде Шоттағы ақша қалдығы шегінде 

Шотта операциялар жасауға; 

3.1.5. Клиенттің талабы бойынша Шоттың күй-жайы туралы 

және Шот бойынша жасалған операциялар туралы ақпаратты 3 

(үш) жұмыс күні ішінде Шот бойынша үзінді көшірмелер ұсыну 

арқылы беруге; 

3.1.6. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 

Клиенттің операциялары және Шот бойынша басқа 

мәліметтердің құпиялығын сақтауға. 

 

3.2. Клиент міндетті: 

интернет-сайт Банка: www.nurbank.kz. Банк не несет 

ответственность за неосведомленность Клиента об изменении 

комиссий (тарифов), изменениях продолжительности 

операционного дня Банка. Уведомление Клиента об изменении 

тарифов, об изменениях продолжительности операционного дня 

осуществляется  Банком за 10 (десять) календарных дней до 

введения в действие  соответствующих изменений путем 

размещения объявления в помещениях Банка и (или) на 

интернет-сайте Банка: www.nurbank.kz. 

2.11. В качестве элементов защитных действий от 

несанкционированных платежей и (или) перевода денег Банком 

используется: 

- идентификация Клиента по документу, удостоверяющему 

личность; 

- проверка срока действия документа, удостоверяющего 

личность; 

- сверка данных документа, удостоверяющего личность Клиента, 

с данными в операционной системе Банка. 

В случае использования Клиентом при переводах денег систем 

удаленного доступа в качестве защитных действий от 

несанкционированных операций используется 

идентификационное средство и/или иные способы, 

предусмотренные договором, регулирующим порядок 

предоставления Клиенту услуг удаленного доступа к Счету.              

2.12. В случае обнаружения Клиентом несанкционированных 

платежей и (или) переводов денег, Клиент обязан 

незамедлительно уведомить об этом Банк путем предоставления 

письменного заявления, заверенного подписью Клиента или его 

уполномоченного лица. Банк рассматривает заявление Клиента, 

принимает решение по нему и уведомляет Клиента в течение 15 

(пятнадцати) календарных дней, а в случае необходимости 

дополнительного изучения путем получения информации от 

третьих лиц либо проведения проверки - в течение 30 (тридцати) 

календарных дней со дня его поступления Банку.  

2.13. Банк по запросу Клиента предоставляет информацию о 

порядке предоставления платежных услуг по настоящему 

Договору. 

2.14. Подписывая настоящий Договор, Клиент соглашается с 

тем, что Банк  вправе в случае поступления денег для 

зачисления на Счет, в валюте, отличной от валюты Счета, 

осуществить конвертацию поступившей суммы в валюту Счета 

по установленному Банком и действующему на момент 

конвертации обменному курсу по безналичной конвертации, а в 

случае осуществления перевода денег с использованием 

платежной карточки/реквизитов платежной карточки - по курсу 

конвертации по платежным карточкам с взиманием комиссии за 

конвертацию в соответствии с действующими на момент 

перевода тарифами. Комиссия за конвертацию взимается в 

порядке, установленном п.4.1.2. настоящего Договора. 

 

3. Обязанности Сторон 

3.1. Банк обязуется: 

3.1.1 обеспечить Клиенту право беспрепятственного 

распоряжения деньгами на Счете в пределах остатка и при 

отсутствии ограничений на распоряжение деньгами; 

3.1.2.  принимать и зачислять суммы денег, поступающие на 

Счет Клиента, осуществлять переводы денег и другие 

банковские операции с отражением сведений об этих операциях 

по Счету в сроки, предусмотренные законодательством 

Республики Казахстан;  

3.1.3. производить выдачу выписок по Счету, прием указаний 

Клиента, прием и выдачу наличных денег, и другие банковские 

операции и услуги по Счету  в установленное Банком 

операционное время  

3.1.4. проводить по указанию Клиента, Банка или третьих лиц в 

порядке и сроки, установленные законодательством Республики 

Казахстан операции по Счету в пределах остатка суммы денег на 

Счете; 

3.1.5. предоставлять по требованию Клиента информацию о 

состоянии Счета и об операциях по Счету путем предоставления 

выписок по Счету в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

поступления требования Клиента;  
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3.2.1. Банкке осы Келісімшарт жасалған күні қолданыста болған 

Банктің тарифтеріне сәйкес Банктің төлем қызметтерін төлеуге; 

3.2.2. Банктің төлем қызметіне жатпайтын басқа да қызметтері 

үшін, Банктің аталған қызметін төлеу кезінде қолданыста болған 

Банктің тарифтеріне сәйкес төлем жасауға; 

3.2.3. Шот бойынша банктік операцияларды жүргізген кезде, 

сондай-ақ Банкке берілетін төлем және басқа құжаттарды 

рәсімдеу кезінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасы мен осы Келісімшарттың талаптарын сақтауға; 

3.2.4. Банк Клиенттің өкімдерін дұрыс және толық орындалуына 

Банктен қағаз және электронды тасымалдағыштардағы 

корреспондецияны (растамалар, Шот бойынша көшірмелер не 

болмаса кез келген басқа ақпарат) толығымен алған күні дереу 

тексеріс жүргізуге; 

3.2.5. Шот бойынша көшірмені алған сәттен бастап 3 (үш) 

жұмыс күннен кешіктірмей Банкті алдымен ауызша кейіннен 

жазбаша қандайда болмасын дәл еместігі және/немесе Банк 

Клиенттің нұсқаулары мен өкімдерін толық орындамағаны, 

сондай-ақ Клиенттің Шотына ақшаны қателесіп есепке алғаны 

туралы хабардар етуге; 

3.2.6. Шотқа қателесіп  салынған ақшаны қайтару қажеттілігі 

жөніндегі хабарламасын алған күннен 3 (үш) Банк күні ішінде 

Шотқа қателесіп салынған ақшаны қайтаруға міндетті; 

3.2.7. Жеке басын куәландыратын құжат жоғалған, жойылған, 

ұрланған/үшінші тұлғаға берілген сенімхат жойылған  жағдайда,  

Банк рұқсат етілмеген төлемдерді жүргізу тәуекеліне әкелетін  

басқа да жағдайларда, жазбаша түрде 1 (бір) жұмыс күні ішінде, 

барлық өзгерістер (аты-жөні, мекенжайы, телефоны, ЖСН 

өзгерген)  туралы  бірден, рас және толық ақпаратты беруге; 

3.2.8. Сенім білдірілген тұлға, оған сенімхатта қарастырылған 

өкілеттікті басқа тұлғаға берген жағдайда, ол туралы дереу 

Банкке хабарлап, ол тұлға туралы мәлімет пен қол қою үлгілері 

бар құжатты беруге; 

3.2.9. қаржылық есептілікті бұрмалауға, қолданыстағы 

заңнаманы бұзуға, Банк және/немесе Клиент мүлкін мақсатына 

сай емес немесе рұқсат берілмей пайдалануға, Банктің 

және/немесе Клиенттің беделіне нұқсан келтіретін және/немесе 

Банк немесе Клиентке материалдық шығындарға әкелетін басқа 

қимылдарды жасауға әкелетін кез келген тұлғалардың, Банк 

және/немесе Клиенттің жұмыскерлерін қоса, бірақ олармен 

шектелмей, кез келген фактілер және/немесе алаяқтық, қиянат 

етушілік және/немесе заңға қарсы әрекет жасалу күдігі туралы 

Банкті 1 (бір) жұмыс күн ішінде дереу алдымен ауызша кейін 

жазбаша хабардар етуге; 

3.2.10. Шот бойынша жүргізілетін операциялардың Қазақстан 

Республикасының валюталық заңнамасына және Қазақстан 

Республикасының заңсыз жолмен тапқан табыстарды жария ету 

(ізін жасыру) немесе лаңкестік әрекеттерді қаржыландыруға 

қарсы әрекет туралы заңнамасына сәйкестігіне тексеріс жүргізу 

үшін Банктің ауызша және жазбаша сұраулар бойынша құжаттар 

мен ақпаратты уақытында Банкке беруге; 

3.2.11. Шоттан қолма-қол ақшаны болжалды алатын күннен бір 

операциялық күн бұрын қолма-қол ақша алуға кассалық өтінімді 

Банкке беруге. 500 000 (Бес жүз мың) теңге сомасынан (немесе 

өтінім берген күні Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің 

ресми түрдегі бағамы бойынша аталған соманың шетелдік 

валютадағы баламасы) асатын қолма-қол ақшаны алуға кассалық 

өтінімді, ақша алатын күннен 1 (Бір) жұмыс күн ілгері береді. 

Қолма-қол ақшаны беру Қазақстан Республикасының 

заңнамасымен қарастырылған тәртіппен жүзеге асыралады;   

3.2.12. жеке басын куәландыратын құжаттың,  осы 

Келісімшарттың ұрланғаны, жоғалғаны немесе олардан 

айырылып қалғаны туралы дереу алдымен ауызша кейіннен 

жазбаша 3 (үш) жұмыс күн ішінде Банкті хабардар етуге; 

3.2.13. Шот бойынша Клиенттің кәсіпкерлік қызметін жүзеге 

асыруына байланысты операцияларды жасамауға; 

3.2.14. күнтізбелік жылдың аяқталуы бойынша келесі жылдың 1 

наурызына дейінгі мерзімде Шоттағы қалдықты растауға. 

Клиент Банкке көрсетілген мерзім аяқталғанда Шоттағы 

қалдықты растау үшін келмеген жағдайда, Клиенттің 

Шотындағы ақша қалдығы расталған деп есептеледі.   

3.2.15. Клиент АҚШ-тың шетелдік шоттар бойынша салық 

3.1.6. сохранять банковскую тайну об операциях Клиента и иных 

сведениях по Счету в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан. 

3.2. Клиент  обязуется:       

3.2.1. оплачивать платежные услуги Банка в соответствии с 

тарифами Банка, действующими на дату заключения настоящего 

Договора; 

3.2.2. оплачивать иные услуги Банка, не являющиеся 

платежными услугами, в соответствии с тарифами Банка, 

действующими на момент оплаты данных услуг Банка; 

3.2.3. соблюдать требования действующего законодательства 

Республики Казахстан и настоящего Договора, при проведении 

банковских операций по Счету, а также при оформлении 

платежных и иных документов, представляемых в Банк; 

3.2.4. проверять всю полученную от Банка корреспонденцию 

(подтверждения, выписки по Счетам или любую иную 

информацию), получаемую на бумажных и электронных 

носителях, незамедлительно, в день ее получения, на предмет 

правильности и полноты исполнения Банком указаний Клиента; 

3.2.5. незамедлительно устно, а затем и письменно не позднее 3 

(три) рабочих дней с момента получения выписки по Счету 

уведомить Банк об обнаружении каких-либо неточностей и/или 

неполном исполнении Банком инструкций и указаний Клиента, а 

также в случае ошибочного зачисления на Счет Клиента денег;  

3.2.6. вернуть ошибочно зачисленные на Счет деньги в течение 3 

(три) банковских дней со дня получения от Банка уведомления о 

необходимости возврата ошибочно зачисленных на Счет денег; 

3.2.7. незамедлительно в течение 1 (один) рабочего дня 

предоставлять Банку достоверную и полную информацию обо 

всех изменениях (смене фамилии, имени, адреса, телефона, 

ИИН), случаях утраты, утери, хищении документов 

удостоверяющих личность, выдаче/аннулировании 

доверенности третьему лицу, и иных обстоятельствах, влекущих 

риск проведения Банком несанкционированных платежей, в 

письменном виде; 

3.2.8. в случае передачи поверенным полномочий, 

предусмотренных доверенностью, другому лицу, 

незамедлительно известить об этом Банк, а также сообщить 

необходимые сведения об этом лице и заменить документ с 

образцами подписей; 

3.2.9. незамедлительно устно, а затем письменно уведомить Банк 

в течение 1 (один) рабочего дня о любых фактах и/или 

подозрениях на совершение мошенничества, злоупотреблений 

и/или противозаконных действий любыми лицами, включая, но 

не ограничиваясь, работниками Банка и/или Клиента, 

приводящих к искажению финансовой отчетности, нарушениям 

требований действующего законодательства, нецелевому или 

недозволенному использованию имущества Банка и/или 

Клиента, совершению других действий, влекущих ущерб 

репутации Банка и/или Клиента и/или приводящих к 

материальному ущербу для Банка или Клиента; 

3.2.10. своевременно предоставлять Банку документы и 

информацию по устным и письменным запросам Банка для 

проверки соответствия проводимых операций по Счету 

требованиям валютного законодательства Республики Казахстан 

и законодательству Республики Казахстан о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным 

путем и финансированию терроризма;  

3.2.11. предоставлять Банку кассовую заявку на получение 

наличных за 1 (один) операционный день до предполагаемой 

даты получения наличных денег со Счета в случаях, когда сумма 

выдаваемых наличных денег превышает 500 000 (Пятьсот тысяч) 

тенге (или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте 

по официальному курсу Национального Банка Республики 

Казахстан на день предоставления заявки). Выдача наличных 

денег осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан;   

3.2.12. незамедлительно устно, а затем письменно в течение 3 

(трех) рабочих дней уведомить Банк в случае утраты, утери, 

хищении документов, удостоверяющих личность, настоящего 

Договора; 

3.2.13. не проводить по Счету операции, связанные с 



Договор банковского (текущего) счета физического лица путем присоединения 

Қосылу арқылы жасалған жеке тұлғаның банктік (ағымдағы) шоты туралы келісімшарт  

 

талаптарын орындау туралы заңы (FATCA) шеңберінде талап 

етілетін ақпараттар мен құжаттарды, соның ішінде Банктің 

сұранысымен толтырылған АҚШ IRS үлгісін (АҚШ-тың 

шетелдік шоттар бойынша салық талаптарын орындау туралы 

заңы (FATCA) бойынша салымшының құқықтық мәртебесін 

анықтауға қажетті) тапсыруға; 

3.2.16. Банктің www.nurbank.kz мекенжайындағы ресми 

сайтынан не болмаса Банктің жайларынан жүйелі түрде, айына 

бір реттен кем емес, Келісімшарттың ағымдағы редакциясымен 

танысып тұруға міндетті.   

 

4. Тараптардың құықтары 

4.1. Банк құқылы: 

4.1.1.тиісті өзгертулерді қолданысқа енгізгенге дейін 10 (он) 

күнтізбелік күн бұрын хабарландыруларды Банктің ғимаратында 

және/немесе Банктің www.nurbank.kz. интернет-сайтында 

жариялау арқылы Салымшыға хабарлап, халықаралық 

төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру 

кезінде ұстап қалынатын комиссия мөлшерін, сонымен қатар 

төлем қызметтеріне жатпайтын қызметтер үшін алынатын 

комисиялардың (тарифтердің) мөлшерін біржақты тәртіпте 

өзгертуге; 

4.1.2.Шотта тікелей дебеттеу арқылы, сондай-ақ Клиенттің 

Банкте ашқан кез келген басқа банктік шоттарынан Банктің 

тарифтеріне сәйкес мөлшердегі комиссияларды, Клиенттің 

Келісімшарт бойынша немесе басқа да келісімшарттардың 

шарттарына сәйкес Банк алдындағы кез келген берешектерін  

(оларға: сыйақының, комиссиялардың, өзге де төлемдердің 

сомаларын, о.і. Банк тарифтерімен қарастырылғандарын қоса, 

бірақ олармен шектелмей) алуға. Ақшаны басқа валютамен 

(Шот валютасынан басқа валютамен) алған жағдайда, алынған 

ақшаны Шот валютасына немесе теңгеге айырбастау – ақшаны 

алған күні Банкте белгіленген бағам бойынша айырбасталып 

жатқан ақша сомасынан ақша айырбастағаны үшін операция 

жасаған күні қолданыста болған Банк тарифтерімен белгіленген 

комиссия сомасын ұстап қалу арқылы жүзеге асырылады;  

4.1.3. Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған 

жағдайларда Клиентке Шот ашудан бас тартуға; 

4.1.4. Шот ашар кезде Қазақстан Республикасының 

заңнамасымен қарастырылған құжаттарды, сондай-ақ Шот 

бойынша операциялар жүргізген кезде және басқа банктік 

қызмет беру кезінде қажетті қосымша құжаттарды талап етуге; 

4.1.5. Клиенттің сенім берілген адамның Шот бойынша 

операцияларды жүзеге асыруы жөніндегі сенімхатты және 

өкімді берген фактісін анықтауға; 

4.1.6. сенім берілген адамға Шот бойынша операцияларды 

Банктің сенім берілген адамның Шот бойынша операцияларды 

жүзеге асыруы жөніндегі сенімхаттың және өкімнің берілген 

фактісін анықтауға мүмкіндігі болмаған жағдайда жүзеге 

асырудан бас тартуға; 

4.1.7. Шот бойынша банктік операцияларды, Клиент Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасын, төлем құжаттарын 

берудің Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген 

рәсімдеу тәртібі мен мерзімідерін бұзу фактілері болған, сондай-

ақ   Қазақстан Республикасының заңсыз жолмен тапқан 

табыстарды жария ету (ізін жасыру) немесе лаңкестік 

әрекеттерді қаржыландыруға қарсы әрекет туралы 

заңнамасымен қарастырылған жағдайда орындаудан бас тартуға; 

4.1.8. Шоттағы шығыс операцияларын Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес уақытша 

тоқтатуға;  

4.1.9. Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған 

жағдайларда Клиентке Шотты жабудан бас тартуға; 

4.1.10. Келісімшарттың негізінде Шотқа жаңылыс аударылған 

ақшаларды Шоттағы ақшалардың есебінен тікелей дебеттеу 

арқылы Шоттан шығаруға.  

4.1.11.  Клиентке көрсетілетін төлем қызметтері бойынша 

Банктің тарифтерін Клиент үшін жақсы жағына қарай біржақты 

тәртіппен белгілі бір мерзімге (кезеңге) өзгертуге. Клиентті 

тарифтер өзгергені туралы, белгілі бір мерзім (кезең) туралы 

хабардар ету тиісті өзгерістер қолданысқа енгізілетін күннен 10 

(он) күнтізбелік күн бұрын тиісті өзгертулерді Банктің 

осуществлением Клиентом предпринимательской деятельности; 

3.2.14. подтвердить остаток на Счете по окончании 

календарного года в срок до 1 марта следующего года. Если  

Клиент не обратился в Банк для подтверждения остатка на 

Счете, по истечении указанного срока остаток денег на Счете 

Клиента считается подтвержденным. 

3.2.15. предоставлять информацию и документы, требуемые в 

рамках закона США о выполнении налоговых требований по 

зарубежным счетам (FATCA), в том числе,  заполненные 

налоговые формы  IRS США по запросу Банка (для 

установления правового статуса Клиента по закону США о 

выполнении налоговых требований по зарубежным счетам 

(FATCA); 

 3.2.16. регулярно, но не реже одного раза в месяц 

самостоятельно знакомиться с текущей редакцией Договора на 

официальном сайте Банка по адресу www.nurbank.kz  либо в 

помещениях Банка.   

 

4. Права Сторон 

4.1. Банк вправе:  
4.1.1. изменять в одностороннем порядке размер комиссий 

(тарифов), взимаемых при осуществлении международных 

платежей и (или) переводов денег, размер комиссий по 

платежным услугам в сторону их уменьшения, а также размер 

комиссий (тарифов) за услуги, не относящиеся к платежным 

услугам, с уведомлением Клиента за 10 (десять) календарных 

дней до введения в действие соответствующих изменений путем 

размещения объявления в помещениях Банка и/или на интернет-

сайте Банка: www.nurbank.kz;     

4.1.2. изымать путем прямого дебетования Счета, а также любых 

других банковских счетов Клиента, открытых в Банке, комиссии 

в размерах согласно тарифам Банка, сумму любых 

задолженностей Клиента перед Банком по Договору или в 

соответствии с условиями иных договоров (включая, но не 

ограничиваясь, суммы: вознаграждения, комиссий, иных 

платежей, в т.ч. предусмотренных тарифами Банка). В случае 

изъятия денег в иной (чем валюта Счета) валюте, 

конвертирование изъятых денег в валюту Счета или в тенге 

производится по курсу, установленному Банком на день изъятия 

денег, с взиманием из конвертируемых денег сумм комиссии за 

проведение конвертации, установленной тарифами Банка; 

4.1.3. отказать Клиенту в открытии Счета в случаях, 

предусмотренных законодательством Республики Казахстан; 

4.1.4. истребовать предусмотренные законодательством 

Республики Казахстан документы при открытии Счета, а также 

необходимые дополнительные документы - при проведении 

операций по Счету  и предоставлении иных банковских услуг; 

4.1.5. удостовериться в факте выдачи Клиентом доверенности и 

распоряжения на осуществление поверенным операций по 

Счету; 

4.1.6. отказать поверенному в совершении операций по Счету 

при отсутствии возможности у Банка в удостоверении факта 

выдачи доверенности и распоряжений на осуществление 

поверенным операций по Счету; 

4.1.7. отказать в исполнении банковских операций по Счету  при 

наличии фактов, свидетельствующих о нарушении Клиентом 

действующего законодательства Республики Казахстан, правил 

оформления и сроков представления платежных документов, 

установленных законодательством Республики Казахстан, а 

также в случаях, предусмотренных законодательством 

Республики Казахстан о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных незаконным путем и 

финансированию терроризма; 

4.1.8. приостановить расходные операции по Счету в 

соответствии с действующим законодательством Республики 

Казахстан;   

4.1.9. отказать Клиенту в закрытии Счета в случаях, 

предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 

4.1.10. на основании Договора списывать со Счета ошибочно 

зачисленные на Счет деньги за счет имеющихся денег на Счете 

путем прямого дебетования Счета.  

4.1.11. изменять на определенный срок (период) в 

http://www.nurbank.kz/


Договор банковского (текущего) счета физического лица путем присоединения 

Қосылу арқылы жасалған жеке тұлғаның банктік (ағымдағы) шоты туралы келісімшарт  

 

жайларына және/немесе Банктің: www.nurbank.kz интернет-

сайтына орналастыру не болмаса Клиентке Өтініште көрсетілген 

деректемелер бойынша жазбаша хабарлама жіберу арқылы 

жүргізіледі. 

Жоғарыда аталған мерзім (кезең) аяқталғаннан кейін Клиентке 

қосымша хабарландырусыз, Келісімшартқа Өтініші жасалған 

күні белгіленген тарифтермен қызмет көрсетіле береді.   

 

4.2. Клиент құқылы: 

4.2.1. Шотта орналасқан ақшаларды Қазақстан 

Республикасының заңнамасы мен осы Келісімшартпен 

белгіленген  тәртіпте және шегінде өздігінше және кедергісіз 

пайдалануға; 

4.2.2. Қазақстан Республикасының банк заңнамасымен 

белгіленген қолма-қол ақшасыз есеп-айырысудың барлық 

нысандарын пайдалануға, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасы және осы 

Келісімшартпен белгіленген  тәртіп және шарттарымен қолма-

қол ақшамен операциялар жүргізуге; 

4.2.3. Банкпен белгіленген операциялық күн аяқталғанға дейін, 

Банктің комиссиялық сыйақысын ескере отырып, Шот бойынша 

қалдық шегінде Банкке Шот бойынша операция жүргізуге өкім 

етуге; 

жеке тұлғаларға Банк ұсынған банк қызметінің толық кешенін 

алуға; 

4.2.4. жазбаша сұрау негізінде Шот бойынша растауларды, 

Шоттың үзінді-көшірмелерін және/немесе Шоттың жағдайы 

туралы мәліметі бар басқа ақпаратты (құжатты) алуға; 

4.2.5. осы Келісімшарттың 2.10.- тармағына сәйкес Банктің 

тарифтері туралы ақпарат алуға; 

4.2.6. Шоттың үзінді-көшірмесінде көрсетілген Шот бойынша 

операцияға қатысты дауласу туралы арызды үзінді-көшірмені 

алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күн ішінде беруге;  

4.2.7. Осы Келісімшарттың шарттарын сақтай отырып, біржақты 

сотсыз тәртіпте осы Келісімшартты бұзуға; 

4.2.8. жеке тұлғаларға Банк ұсынған банк қызметінің толық 

кешенін алуға. 

 

5. Тараптардың жауапкершіліктері 
5.1. Тараптар осы Келісімшарттың шарттарын бұзған жағдайда 

Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы 

Келісімшартқа сәйкес жауапкершілік тартылады. 

5.2. Банк нұсқауды негізсіз орындаудан немесе лайықты 

орындаудан бас тартқан жағдайда, Банк Клиенттің жазбаша 

талабы бойынша 2 (екі) айлық есептік көрсеткіш1  мөлшерінде 

Клиенттің  шығынын өтеп береді. Шығындарды өтеу Клиенттің 

банктік шотына аудару арқылы жүзеге асырылады.   

5.3. Клиентке тиесілі ақшаны Банк Шоттан уақытылы немесе 

дұрыс алмағаны, ақшаны Шотқа уақытылы немесе дұрыс 

қабылдамағаны (есепке алмағаны) үшін, оның ішінде ақшаны 

Клиенттің банктік шотына төлем құжатындағы валюталандыру 

күніне сәйкес келмейтін операциялық күні есепке алғаны үшін 

Банк Клиентке, оның талабы бойынша әр мерзімі кешіктірілген 

күн үшін уақытылы немесе дұрыс қабылдамаған (есепке 

алмаған)  ақша сомасының 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық төлем 

төдейді, бұл ретте Банктен өндіріліп алынатын тұрақсыздық 

төлемнің ең жоғарғы мөлшері  10 000 (он мың) теңгеден асыруға 

болмайды. Клиентке тиесілі ақшаны шетел валютасында Банк 

Шоттан уақытылы немесе дұрыс алмаған, ақшаны шетел 

валютасында Шотқа уақытылы немесе дұрыс қабылдамаған 

(есепке алмаған) жағдайда Банк ақша сомасын теңгеге 

айырбастауды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Банк 

тұрақсыздық төлемді (өсімақыны) төлейтін күні белгілеген 

бағаммен жүргізеді. 

5.4. банктік шотта ақша болмаған кезде, Банк қызметі үшін ақы 

төлемегені және/немесе лайықты төлемегені үшін Клиент 

берешек сомасының 0,1% мөлшерінде әр кешіктірілген күні 

үшін тұрақсыздық айыбын (өсімақы) төлейді. 

5.5. Клиент төлемдердің мақсатын Бірынғай сыныптаушысы 

одностороннем порядке тарифы Банка, по оказываемым Клиенту 

платежным услугам, в сторону их улучшения для Клиента. 

Уведомление Клиента об изменении тарифов, о периоде (сроке) 

изменения тарифов  осуществляется  Банком за 10 (десять) 

календарных дней до введения в действие  соответствующих 

изменений путем размещения объявления в помещениях Банка и 

(или) на интернет-сайте Банка: www.nurbank.kz либо путем 

направления  Клиенту письменного уведомления по реквизитам, 

указанным в Заявлении. 

После истечения вышеуказанного срока (периода), Клиент 

обслуживается по тарифам, установленных на дату подписания 

Заявления к Договору без дополнительного информирования.   

 

4.2. Клиент вправе:      

4.2.1. самостоятельно и беспрепятственно распоряжаться 

деньгами, находящимися на Счете, в порядке и пределах, 

установленных законодательством Республики Казахстан и 

настоящим Договором; 

4.2.2. использовать все формы безналичных расчетов, 

установленные банковским законодательством Республики 

Казахстан, а также совершать операции с наличными деньгами в 

порядке и на условиях, установленных действующим 

законодательством Республики Казахстан и настоящим 

Договором; 

4.2.3. давать указания Банку о проведении операций по Счету в 

пределах остатка по Счету, с учетом комиссионного 

вознаграждения Банку, до окончания операционного дня, 

установленного в Банке; 

4.2.4. получать подтверждения, выписки по Счету и/или иную 

информацию (документацию), содержащую сведения об 

операциях и состоянии Счета на основании письменного 

запроса; 

4.2.5. получать информацию о тарифах Банка согласно п. 2.10. 

настоящего Договора; 

4.2.6. подать Банку заявление об оспаривании операции по 

Счету, отраженной в выписке по Счету, в течение 3 (три) 

рабочих дней со дня получения выписки;  

4.2.7. расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

внесудебном порядке с учетом соблюдения условий настоящего 

Договора.; 

4.2.8.  получать комплекс банковских услуг, предлагаемых 

Банком для физических лиц.  

 

Ответственность Сторон 

5.1. При нарушении условий настоящего Договора Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан и настоящим Договором. 

5.2. За причинение ущерба, в том числе в случае 

необоснованного отказа от исполнения или ненадлежащего 

исполнения указания Вкладчика, Банк возмещает Вкладчику 

ущерб в размере 2 (двух) месячных расчетных показателей1 по 

письменному требованию Вкладчика. Возмещение ущерба 

осуществляется путем перевода на банковский счет Вкладчика. 

5.3. За  несвоевременное или неправильное изъятие денег со 

Счета, несвоевременное или неправильное принятие 

(зачисление) Банком денег, причитающихся Клиенту, в том 

числе за зачисление денег на банковский счет Клиента в 

операционный день, не соответствующий указанной в 

платежном документе дате валютирования, Банк уплачивает 

Клиенту по его требованию неустойку (пени) в размере 0,1%  от 

несвоевременно или неправильно зачисленной суммы денег за 

каждый день просрочки, при этом максимальный размер 

взыскиваемой с Банка по настоящему Договору неустойки в 

совокупности  не может превышать 10 000 (десяти тысяч) тенге. 

В случае несвоевременного или неправильного изъятия Банком 

денег со Счета, а также несвоевременного или неправильного 

принятия (зачисления) Банком денег, причитающихся Клиенту, 

в иностранной валюте, Банк производит конвертирование 

суммы денег в тенге по официальному курсу Национального 

                                                           
1
 Айлық есептік көрсеткіштің мөлшері шығын келтірілген күнгі қолданыста болған заңға сәйкес есептеледі ./Размер месячного 

расчетного показателя устанавливается в соответствии с законом, действующим на дату нанесения ущерба. 
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Договор банковского (текущего) счета физического лица путем присоединения 

Қосылу арқылы жасалған жеке тұлғаның банктік (ағымдағы) шоты туралы келісімшарт  

 

коды қойылатын төлем құжаттарының шындығы үшін 

жауапкершілік артады. 

5.6. Шотты ашу немесе өзгерістер және (немесе) қосымшалар 

енгізу кезінде берілген Құжаттардың жиынтығындағы 

мәліметтердің растығы үшін Клиент жауапкершілікке 

тартылады. 

5.7. Клиент осы Келісімшарттың 3-тарауы 3.2.-тармағы 3.2.12.-

тармақшасының шарттарын бұзған жағдайда, Клиент Шотты 

тиісті пайдаланбағаны үшін Қазақстан Республикасының 

заңнамасында қарастырылған тәртіппен жауапкершілікке 

тартылады.  

5.8. Банк үшінші тұлғалардың Клиенттің құқықтарын шектеуге 

бағытталған әрекеттерін, мыналарды қоса, бірақ бұлармен 

шектелмей: Шоттағы ақшаға тыйым салу, Шот бойынша шығыс 

операцияларын тоқтата тұру, Шотқа инкассалық өкім қою, 

Шоттан ақшаны айырып алу туралы талаптарды қою, Қазақстан 

Республикасының заңнамасымен белгіленген өкілеттігі 

шеңберінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі немесе 

басқа уәкілетті мемлекеттік органның әрекеттерінің салдарынан 

Клиентке келтірілген шығындар үшін жауапты емес. 

5.9. Банк мына жағдайларда, егер Банктің корреспондеттік шоты 

бойынша  операцияларды жүзеге асыруды қамтамасыз етуші 

банк-корреспондеттер немесе басқа үшінші тұлғалардың 

әрекеттері немесе әрекеттсіздігі салдарынан Банктің 

корреспондеттік шоты бойынша операциялар кешіктірілсе 

Клиенттің ақшаны аудару туралы өкімін уақытылы 

орындамағаны үшін жауапкершілікке тартылмайды. 

5.10. АҚШ-тың шетелдік шоттар бойынша салық талаптарын 

орындау туралы заңының (FATCA) талаптарын орындамағаны 

үшін АҚШ-тың IRS Федералды салық қызметі жағынан 

Клиентке  санкциялар салынғаны үшін Банк жауапкершілкке 

тартылмайды. 

5.11. Клиенттің өкімін (ол Шоттан ақшаны халықаралық 

аударымды жүргізген кезде) ақшаны алушыны және/немесе 

оның бенефициар иелері және/немесе ақша алушының банкі 

БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің және/немесе OFAC және/немесе 

Еуроодақтың санкциялау тізіміне және/немесе АҚШ 

Қазынашылық департаментінің және АҚШ Мемлекеттік 

департаментінің SpeciallydesignatedNationals және Designated 

IRGC Affiliatedand DesignatedIran _Linked FinancialInstitutions 

тізіміне және/немесе Клиенттің аталған нұсқауын бұғаттауға 

немесе орындаусыз қайтарылуына әкелген басқа да санкциялау 

тізімдеріне енгізілуіне байланысты орындамағаны үшін 

жауапкершілікке тартылмайды. 

5.12. Егер Келісімшарт бойынша міндеттемелерін орындауға 

еңсерілмейтін күштер жағдайы (форс-мажор) кедергі болған 

болса, оларға: соғыс, әскери әрекеттер, террорлық актілер, 

сұрапыл жағдайлар мен Тараптардың еркіне байланысты емес  

басқа жағдайларды(қарсы тұруға болмайтын және төтенше), 

сондай-ақ Тараптарға Келісімшарт бойынша өз міндеттемелерін 

орындауға кедергі болатын уәкілетті органдардың нормативтік 

құқықтық актілерді қабылдауын қоса, бірақ олармен шектелмей, 

Тараптар міндеттемелерін орындамағаны және/немесе лайықты 

орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл орайда 

Тараптардың міндеттемелерін орындау мерзімі еңсерілмейтін 

күштер жағдайының әрекет ету мерзіміне тең уақытқа 

ұзартылады. 

5.13. Банк комиссиясы (тарифтері) көлемінің, сондай-ақ Банктің 

операциялық күнінің ұзақтығының өзгергені туралы Клиенттің 

хабарсыз болғаны үшін Банк жауапкершілікке тартылмайды.  

 

6. Осы Келісімшарттың қолданылу мерзімі 

6.1. Келісімшарт белгілі бір мерзімсіз уақытқа  жасалады және 

Клиент Келісімшартқа қосылу туралы өтінішке қолын қойған 

және оған қабылданғаны туралы белгі қойылған сәттен күшіне 

енеді. 

6.2. Тараптардың кез келген біреуінің бастамасымен 

Келісімшарт бұзылуы мүмкін және Тараптар толықтай өзара 

есептескеннен кейін ғана бұзылған деп есетеуге болады.  

6.3. Осы Келісімшартты бұзу Шотты жабуға негіз болып 

табылады. Шотты жабу Қазақстан Республикасының 

заңнамасына және  Банктің ішкі нормативтік құжаттарына 

Банка Республики Казахстан, установленному на день уплаты 

Банком неустойки (пени). 

5.4. За неуплату и/или ненадлежащую оплату услуг Банка, при 

отсутствии денег на банковском счете, Клиент уплачивает 

неустойку (пени) в размере 0,1% от  суммы задолженности за 

каждый день просрочки. 

5.5. Клиент несет ответственность за верность проставляемых 

кодов Единого классификатора назначения платежей на 

платежных документах. 

5.6. Клиент несет ответственность за достоверность 

представленного Пакета документов при открытии Счета или 

внесении в него изменений и (или) дополнений.  

5.7. В случае нарушений Клиентом условий подпункта 3.2.12. 

пункта 3.2. раздела 3 настоящего Договора, Клиент несет 

ответственность за ненадлежащее использование Счета в 

порядке, предусмотренном законодательством Республики 

Казахстан.  

5.8. Банк не несет ответственности за убытки, причиненные 

Клиенту в результате действий третьих лиц, направленных на 

ограничение прав Клиента, включая, но не ограничиваясь: арест 

денег на Счете, приостановление расходных операций по Счету, 

временное ограничение на распоряжение деньгами, 

находящимися на Счете, выставление инкассовых распоряжений 

на Счет, предъявление иных требований об изъятии денег со 

Счета, действия Национального Банка Республики Казахстан 

или иного уполномоченного государственного органа, 

осуществляемые в рамках полномочий, определенных 

законодательством Республики Казахстан. 

5.9. Банк не несет ответственность за несвоевременное 

исполнение указаний Клиента о переводе денег в случае, если 

операции по корреспондентскому счету Банка задерживаются в 

результате действий либо бездействий банков-корреспондентов 

или иных третьих лиц, обеспечивающих совершение операций 

по корреспондентскому счету Банка. 

5.10. Банк не несет ответственность за предъявление к Клиенту 

санкций со стороны Федеральной налоговой службы США (IRS) 

за неисполнение требований закона США о выполнении 

налоговых требований по зарубежным счетам (FATCA). 

5.11. Банк не несет ответственность за неисполнение указания 

Клиента (при осуществлении им международного перевода со 

Счета) в связи  с включением  получателя  денег и/или его 

бенефициарных собственников и/или  банк получателя денег в  

список санкций  Совета Безопасности ООН и/или OFAC и/или 

Евросоюза и/или  списки Specially designated Nationals и 

Designated IRGC Affiliated and DesignatedIran_Linked Financial 

Institutions Департамента Казначейства США и 

Государственного Департамента США и/или иные санкционные 

списки, повлекшие  блокировку или возврат без исполнения  

данного указания Клиента.  

5.12. Стороны освобождаются от ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору в случае если их исполнению препятствовали 

обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор), включая, но 

не ограничиваясь: войной, военными действиями, 

террористическими актами, стихийными явлениями и другими 

обстоятельствами, не зависящими от воли Сторон 

(непредотвратимыми и чрезвычайными), а также принятие 

уполномоченными органами нормативных правовых актов, 

препятствующих Сторонам выполнить свои обязательства по 

Договору. При этом срок выполнения обязательств Сторон 

приостанавливается соразмерно сроку действия обстоятельств 

непреодолимой силы. 

5.13. Банк не несет ответственность за неосведомленность 

Клиента об изменении Банком размеров комиссий (тарифов) 

Банка, а также изменения продолжительности операционного 

дня Банка.   

 

6. Срок действия настоящего Договора 
6.1. Договор заключается на неопределенный срок и вступает в 

силу с момента подписания Клиентом Заявления о 

присоединении к Договору и проставления им отметки о его 

принятии.    



Договор банковского (текущего) счета физического лица путем присоединения 

Қосылу арқылы жасалған жеке тұлғаның банктік (ағымдағы) шоты туралы келісімшарт  

 

сәйкес жүзеге асырылады. 

6.4. Бұл Келісімшарт Банктің бастамасы бойынша 

Келісімшартты орындаудан бас тарту арқылы біржақты сотсыз 

тәртіпте бұзылады және Шот жабылады: 

- Клиенттің осы Келісімішарттың шарттарын бұзуына 

байланысты;  

- осы Келісімшартта немесе Қазақстан Республикасының 

заңнамасында қарастырылған ақпараттарды беруден бас 

тартуына байланысты; 

- Банктің өз қызметін өзгертуі немесе Келісімшарт бойынша 

міндеттерін орындауды өзгертуі салдарынан Банктің пікірінше, 

Банктің қаржылық жағдайының нашарлауына/шығындануына 

алып келуі мүмкін жағдайда;   

-Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған 

басқа жағдайлар орын алғанда  

Банк Келісімшартқа қосылу туралы арызда көрсетілген 

Клиенттің мекенжайына немесе мекенжайының өзгергені 

туралы Клиенттің Банкке жіберген жазбаша хабарламасында 

көрсетілген мекенжайына,  оның алғаны туралы хабарламаны 

қоса салып, пошта арқылы Келісімшартты орындаудан бас 

тартатыны туралы хабарламасын жібереді. Келісімшарттың осы 

тармағында қарастырылған тәртіпте Келісімшартты орындаудан 

бас тартатыны туралы хабарламаны Банкке жіберу – Клиент 

лайықты түрде хабарлданды деген деректі толықтай растайды.   

6.5. Клиенттің өтініші бойынша осы Келісімшарт кез келген 

уақытта, егер басқасы Қазақстан Республикасының 

заңнамасымен қарастырылмаса, тоқтатылуы мүмкін. Өтінішінде, 

Клиент міндетті түрде Банк Шоттағы қалдық ақшаны аударатын 

банктік шотты көрсетуі керек немесе Клиент қалдық ақшаны 

алуға келетін уақыт кезеңің (шотты жабу күнінен кешікпей) 

көрсетуі керек. Клиенттің өтініші негізінде Шотты жабу мерзімі 

– 5 (Бес) жұмыс күні. 

6.6. Банк біржақты тәртіпте Келісімшартқа өзгерістер 

және/немесе толықтырулар енгізуге құқылы. Банктің 

ғимаратына және Банктің www.nurbank.kz ресми сайтында  

хабарландыру орналастыру арқылы, өзгерістер күшіне енерден 

10 (он) күнтізбелік күн бұрын өзгерістер және/немесе 

толықтырулар туралы Клиентке хабарлайды. 

6.7. Банк Келісімшартқа өзгерістер және/немесе толықтырулар 

енгізу туралы ақпаратын жариялаған сәттен 30 (отыз) 

күнтізбелік күн ішінде Келісімшартқа енгізілген өзгерістермен 

және/немесе толықтырулармен келіспеуі себепті Келісімшартты 

бұдан былай орындаудан бас тартатыны туралы жазбаша 

хабарламасын Банкке тапсырмауы, Клиенттің Келісімшарттың 

жаңа редакциясымен келісетіндігін және оған енгізілген 

өзгерістерге/ толықтыруларға толығымен қосылатындығын 

білдіреді.   

 

7. Басқа шарттар 

7.1. Бұл Келісімшарт, оның шарттарына қатысты, Тараптардың 

бір-біріне толық сенімді екенін білдіреді. 

7.2.  Келісімшарт мемлекеттік және орыс тілдерінде заңдық 

күштері бірдей, бір-біріне сайма-сай жасалды. Түсініктеме 

басқаша оқылған немесе онда қарама-қайшылықтар болған 

жағдайда орыс тіліндегі нұсқасы басым күшке ие болады. 

7.3. Осы арқылы Клиент Банкке АҚШ-тың шетелдік шоттар 

бойынша салық талаптарын орындау туралы заңы (FATCA) 

шеңберінде талап етілетін ақпараттар мен құжаттарды, соның 

ішінде  Банктің сұранысымен толтырылған АҚШ IRS үлгісін 

АҚШ-тың Федералды салық қызметіне (Клиентке қатысты 

АҚШ-тың шетелдік шоттар бойынша салық талаптарын 

орындау туралы заңы (FATCA) әрекет еткен жағдайда) беруіне 

өз келісімін береді. 

7.4. Осы Келісімшартқа қол қою арқылы Клиент Шотты және 

(немесе) Клиенттің Банкте ашқан басқа да банктік шоттарын, 

талаптардың орындалуына негіз болып табылатын осы 

Келісімшартқа және (немесе) басқа да келісімшарттарға сәйкес 

Клиенттің ақшалай міндеттерін орындату және (немесе) 

Клиенттің берешектерін, оларға сыйақы төлемдерін, тұрақсыз 

төлемдерді (айыппұлдар, өсімақылар), комиссияларды, соның 

ішінде Банк авизолаған банктік кепілдіктерді, құжаттамалық 

аккредитивті, инкассоны, басқа да төлемдерді төлеу шараларын 

6.2. Договор может быть расторгнут по инициативе любой из 

Сторон и может считаться расторгнутым только после 

осуществления Сторонами полных взаиморасчетов.  

6.3.  Расторжение настоящего Договора является основанием для 

закрытия Счета. Закрытие Счета производится в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан, внутренними 

документами Банка. 

6.4. По инициативе Банка настоящий Договор может быть 

расторгнут в одностороннем внесудебном порядке путем отказа 

от исполнения Договора и  закрыт Счет: 

- в связи с нарушением Клиентом условий настоящего Договора; 

- в связи с отказом от предоставления информации, 

предусмотренной настоящим Договором или законодательством 

Республики Казахстан; 

- в случае, если, по мнению Банка, имеет место неблагоприятное 

изменение условий осуществления Банком своей деятельности, 

либо исполнение обязательств по Договору влечет для Банка 

ухудшение финансового состояния/ущерб; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Республики Казахстан. 

Банк направляет по адресу Клиента, указанному в Заявлении о 

присоединении к Договору, или по адресу, указанному в 

письменном уведомлении Клиента в адрес Банка об изменении 

адреса, уведомление об отказе от исполнения Договора по почте  

с уведомлением о его получении. Направление Банком 

уведомления об отказе от исполнения Договора в порядке, 

предусмотренном настоящим пунктом Договора, является 

достаточным подтверждением факта надлежащего уведомления 

Клиента. 

6.5. По заявлению Клиента настоящий Договор может быть 

прекращен в любое время, если иное не предусмотрено 

законодательством Республики Казахстан. В заявлении Клиента 

в обязательном порядке должен быть указан банковский счет, на 

который Банк перечислит остаток денег со Счета или указан 

период времени (не позднее даты закрытия счета) в течение 

которого Клиент обязуется явиться для получения остатка денег. 

Срок закрытия Счета на основании заявления Клиента – 5 (пять) 

рабочих дней, при условии осуществления Сторонами полных 

взаиморасчетов. 

6.6. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения 

и/или дополнения  в настоящий Договор. О внесенных 

изменениях/дополнениях банк информирует Клиента путем 

размещения информации в помещениях Банка и на 

официальном сайте Банка по адресу www.nurbank.kz не позднее, 

чем за 10 (десять) календарных дней до вступления таких 

изменений в силу. 

6.7. Непредставление Клиентом в Банк письменного 

уведомления об отказе от дальнейшего исполнения Договора в 

связи с несогласием с внесенными в Договор 

изменениями/дополнениями в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с момента размещения информации Банка о 

внесении изменений/дополнений в Договор, означает согласие 

Клиента с новой редакцией Договора и присоединение к нему в 

целом, с учетом внесенных изменений/дополнений. 

 

7. Прочие условия 

7.1.Настоящий Договор представляет собой полную 

договоренность между Сторонами относительно его условий. 

7.2. Договор составлен в аутентичных экземплярах на 

государственном и русском языках, имеющих одинаковую 

юридическую силу. В случае разночтения или расхождения в 

толковании версия на русском языке имеет преимущественную 

силу. 

7.3. Настоящим Клиент дает свое согласие на предоставление 

Банком информации и документов, требуемых в рамках закона 

США о выполнении налоговых требований по зарубежным 

счетам (FATCA),  в том числе,  заполненных налоговых форм  

IRS США, Федеральной налоговой службе США (IRS) (в случае 

если Клиент подпадает под действие закона США о выполнении 

налоговых требований по зарубежным счетам (FATCA)). 

7.4. Настоящим Клиент дает Банку согласие на списание денег 

со Счета путем прямого дебетования Счета и (или) иных 

http://www.nurbank.kz/
http://www.nurbank.kz/


Договор банковского (текущего) счета физического лица путем присоединения 

Қосылу арқылы жасалған жеке тұлғаның банктік (ағымдағы) шоты туралы келісімшарт  

 

қоса, бірақ мұнымен де шектелмей, төлемдерді  өндіріп алу 

мақсатында төлем талаптарын немесе төлем ордерін пайдалана 

отырып, тікелей дебеттеу арқылы Шоттан ақша алуына Банкке 

келісім береді. 

 

8. Дауларды шешу тәртібі 

8.1. Осы Келісімшартпен реттелмеген сұрақтарды шешуде 

Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасын басшылыққа алады. 

8.2. Келісімшарт Қазақстан Республикасының заңнамасымен 

реттеледі. Осы Келісімшарттан туындаған даулар мен оған 

қатысты келіспеушіліктер келіссөз арқылы шешіледі.  Осы 

Келісімшарт бойынша көрсетілетін қызметтерге қатысты 

Клиенттің арызын Банк Қазақстан Республикасының  

заңнамасында арыздарды қарауға белгіленген мерзімде 

қарастырады.  Тараптар келісімге келе алмаған жағдайда, даулар 

Банктің қалауы бойынша, Банк немесе оның филиалы 

орналасқан жерде сот тәртібінде қаралуы тиіс. 

8.3. Жіберуші мен бенефициар арасындағы есептерге қатысты 

өзара кінараттар Банктің қатысуынсыз өзара қарастырылады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

банковских счетов Клиента, открытых в Банке, с 

использованием платежного требования либо платежного 

ордера, которые предъявляются в соответствии с настоящим 

Договором и (или) иными договорами, являющимися 

основанием для исполнения требований, предъявленных в целях 

выполнения денежных обязательств Клиента и (или) взыскания 

задолженности  Клиента, включая, но, не ограничиваясь, оплату 

вознаграждения, неустойки (штрафа, пени), комиссий, в том 

числе за авизование Банком банковской гарантии, 

документарного аккредитива, инкассо, оплату иных платежей. 

 

8. Порядок разрешения споров 

8.1. В разрешении вопросов, не урегулированных настоящим 

Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством РК.  

8.2. Договор регулируется законодательством Республики 

Казахстан.  Все споры по настоящему Договору и в связи с ним 

разрешаются путем переговоров. Обращения Клиента, 

содержащие претензию относительно услуг, оказываемых по 

настоящему Договору, рассматриваются Банком в сроки, 

установленные законодательством Республики Казахстан для 

рассмотрения обращений. При не достижении Сторонами 

согласия спор подлежит рассмотрению в судебном порядке по 

месту нахождения Банка либо его филиалов, по выбору Банка. 

8.3. Претензии по расчетам между отправителем и 

бенефициаром рассматриваются непосредственно ими самими, 

без участия Банка. 

 

 


