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«Интернет-банкинг» жүйесінде электрондық
банктік қызмет көрсету туралы
келісімшарт

Договор о предоставлении электронных банковских
услуг
в системе «Интернет-банкинг»

Осы Келісімшарт (бұдан әрі – Келісімшарт)
«Нұрбанк» Акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Банк) заңды
тұлғаларға,
жеке
кәсіпкерлерге,
шаруа
(фермер)
қожалықтарына, жеке сот орындаушыларына, нотариустарға,
адвокаттарға, кәсіби медиаторларға (бұдан әрі - Клиент)
«Интернет-банкинг» жүйесінде электрондық банктік қызмет
көрсету шарттары мен тәртібін, Банк пен Клиенттің (бұдан
әрі – Тараптар) құқықтары мен міндеттерін белгілейді.

Настоящий Договор определяет условия и порядок
предоставления АО "Нурбанк" (далее - Банк) электронных
банковских
услуг
в
системе
«Интернет-банкинг»
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, частным судебным
исполнителям, нотариусам, адвокатам, профессиональным
медиаторам (далее – Клиент), права и обязанности Банка и
Клиента (далее – Стороны), ответственность Сторон.
1. Термины, используемые в Договоре

1. Келісімшартта пайдаланылатын терминдер
АИС – автоматизированная информационная система
Банка;
абонентская плата – ежемесячный платеж в
соответствии с Тарифами Банка за предоставление Клиенту
доступа к своему банковскому счету/своим банковским
счетам посредством системы удаленного доступа;
акт – Акт приема-передачи, составляемый при
передаче Клиенту регистрационного свидетельства, ключей
акт
- Клиентке тіркеу куәлігін, алғашқы первичной регистрации, логина, пароля;
инициализациялау кілттерін, логин мен кілтсөзді берген кезде
аутентификация – подтверждение подлинности и
жасалатын қабылдау-өткізу актісі;
правильности составления электронного документа путем
использования процедуры безопасности, установленной
түпнұсқаландыру – Банк орнатқан қауіпсіздік рәсімін Банком;
пайдалану арқылы электрондық құжатты жасау дұрыстығы
владелец регистрационного свидетельства –
мен төлтумалығын растау;
физическое или юридическое лицо, на имя которого выдано
регистрационное свидетельство, правомерно владеющее
тіркеу куәлігінің иесі – тіркеу куәлігі берілген, тіркеу закрытым ключом, соответствующим открытому ключу,
куәлігінде көрсетілген ашық кілтке сәйкестендірілген жабық указанному в регистрационном свидетельстве;
кілтке заңды құқығы бар жеке және заңды тұлға;
Договор – настоящий Договор о предоставлении
Келісімшарт – осы «Интернет-Банкинг» жүйесінде электронных банковских услуг в системе «Интернетэлектрондық банктік қызмет көрсету туралы келісімшарт
банкинг»;
закрытый ключ электронной цифровой подписи –
Цифрлық электрондық қолтаңбаның жабық кілті – последовательность электронных цифровых символов,
қол қоюшы тұлғаға мәлім және электрондық цифрлық известная подписывающему лицу и предназначенная для
қолтаңба құралдарын пайдалана отырып электрондық создания электронной цифровой подписи с использованием
цифрлық қолтаңба жасауға арналған электрондық цифрлық средств электронной цифровой подписи;
символдардың реттілігі;
Заявление о присоединении – письменное заявление
Қосылу туралы өтініш – Келісімшартқа қосылатыны Клиента о присоединении к Договору (Приложение №1 к
туралы жазбаша Клиенттің өтініші (Осы Келісімшарттың № 1 настоящему Договору);
Қосымшасы);
Заявление
на
выдачу
регистрационного
Тіркеу куәлігін беру туралы өтініш –тіркеу куәлігін свидетельства
–
заявление
Клиента
на
выдачу
беру туралы Клиенттің өтініші;
регистрационного свидетельства;
ключевые пары и сертификаты первичной
Кілт жұптары мен алғашқы инициализациялау инициализации – криптографические ключи и сертификаты
сертификаттары – меншік жабық немесе ашық ЭЦҚ с ограниченно коротким периодом действия, используемые
лицами,
успешно
прошедшими
кілттерін, сондай-ақ тіркеу куәліктерін шығару өтінімдерін өз подписывающими
бетінше
құру
үшін
сәйкестендіруден
және процедуры идентификации и аутентификации, для
түпнұсқаландарудан сәтті өткен, қол қоюшы тұлғалар самостоятельного формирования собственных закрытых и
пайдаланатын шектеулі қысқа мерзімде әрекет ететін открытых ключей ЭЦП, а также запросов на выпуск
регистрационного свидетельства;
криптографиялық кілттер мен сертификаттар;
ключи
первичной
инициализации
–
криптографические
ключи,
используемые
Клиентом
для
алғашқы
инициализациялау
кілттері
–
Куәландырушы орталығымен жұмысты бастау үшін начала работы с Удостоверяющим центром, в том числе для
қолданылатын криптографиялық кілттер, оның ішінде оларды их замены на криптографические ключи электронной
электрондық цифрлық қолтаңбаның криптографиялық цифровой подписи;
логин (входное имя) – цифровой, буквенный или
кілттеріне айырбастау;
АИЖ – Банктің автоматтандырылған ақпараттық
жүйесі;
абоненттік төлем – қашықтан кіру жүйесі арқылы
Клиентке өз банктік шотына/өз банктік шоттарына кіру
рұқсатын бергені үшін Банктің Тарифтеріне сәйкес төленетін
ай сайынғы төлем;

логин (кіру аты) – Клиент «Интернет-Банкинг»
жүйесіне кіретін кезде Клиентті Банктің басқа клиенттерінен
мүдірмей екшейтін (сәйкестендіретін), Банк Клиентке беретін
цифрден, әріптен немесе басқа таңбалардан тұратын код;
рұқсатсыз қол жеткізу – ақпарат пен «Интернетбанкинг» жүйесі атқарымын алуға өкілеттігі жоқ тұлғалардың
алауы;
кілттік ақпаратты жеткізгіш – электрондық цифрлық
қолтаңбаның жабық кілттерін сақтайтын қорғалған қойма
(смарт-карта, кілттік дискета мен т.б.);
операциялық күн – клиенттерден ақшаны аудару
нұсқамаларды, ондай нұсқамаларды тоқтата тұру не болмаса
қайтарып алу туралы өкімдерін және оларға солардың
пайдасына ақшаны аударылуына байланысты хабарламалар
жіберу операцияларын Банк орындайтын уақыт кезеңі;
тіркеу куәлігін кері қайтару (жою) – электрондық
құжат және ЭЦҚ туралы заңнамаға сәйкес Куәландырушы
орталығының тіркеу куәлігін жарамсыз (жойылған) деп тану
жосығы;
Клиенттің жауапты тұлғасы – Клиент «Интернетбанкинг» жүйесінде жұмыс істеуін қамтамасыз етуге, оның
ішінде осы Келісімшартты орындау барысында Банкпен өзара
ынтымақтастық орнатуға Клиенттің жауапты тұлғалары;
Электрондық цифрлық қолтаңбаның ашық кілті –
кез келген адам қол жеткізе алатын және электрондық
құжаттағы электрондық цифрлық қолтаңбаның дұрыстығын
растауға арналған электрондық цифрлық символдардың
реттілігі;
Кілтсөз – электронды банктік қызмет алу үшін
«Интернет-Банкинг» жүйесіне кіру құқығын растайтын
цифрлар, әріптер мен басқа таңбалардың жиынтығы;
Қол қоюшы тұлға – ЭЦҚ жабық кілтін заңды түрде
иеленген және оны электрондық құжатта пайдалануға құқығы
бар клиент;
Клиенттің бағдарламалық-техникалық құралдары
– «Интернет-банкинг» жүйесіне қосылу үшін Клиент үшінші
тұлғалардан өзінің ақшасына сатып алатын және осы
Келісімшартта
көрсетілген
талапқа
сәйкес
келетін
компьютерлік жабдықтар мен бағдарламалық құралдар;
Қауіпсіздік рәсімі – электрондық құжатты жасаған,
жіберген және алған кезде Клиенттің электрондық банктік
қызмет алуға құқығын анықтау мақсатында Клиентті
сәйкестендіруге, қателерді табуға және/немесе жіберілетін
және алынатын электрондық құжаттардың мазмұнын
өзгертуге арналған ұйымдық шаралар мен ақпаратты
қорғаудың бағдарламалық-техникалық құралдары кешені;
Тіркеу куәлігі – электрондық цифрлық қолтаңбаның
Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген
талаптарына сәйкестігін растау үшін Куәландырушы
орталығы беретін электрондық құжат;
Алғашқы инициализациялауды тіркеу куәлігі –
Клиент Куәландырушы орталығымен жұмысты бастау үшін,
оның ішінде электрондық цифрлық қолтаңбаның тіркеу
куәлігін алу үшін қолданылатын электрондық құжат;
Тіркеу куәлігін тіркеу – тіркеу куәліктерінің тізіліміне
тіркеу куәлігін енгізу;
Ақпаратты қорғау жүйесі – Интернет желісі арқылы

содержащий иные символы код, присваиваемый Банком
Клиенту для входа в систему «Интернет-банкинг»,
однозначно выделяющий (идентифицирующий) Клиента
среди других клиентов Банка;
несанкционированный
доступ
–
доступ
к
информации или функциям системы «Интернет-банкинг»
лиц, не имеющих на это полномочий;
носитель ключевой информации – защищенное
хранилище закрытых ключей электронной цифровой
подписи (смарт-карта, ключевая дискета и другие);
операционный день – период времени, в течение
которого Банком осуществляется прием указаний о переводе
денег и распоряжений о приостановлении либо отзыве таких
указаний от клиентов и передача им сообщений, связанных с
осуществлением переводов денег в их пользу;
отзыв
(аннулирование)
регистрационного
свидетельства – процедура признания Удостоверяющим
центром регистрационного свидетельства недействительным
(аннулированным) в соответствии с законодательством об
электронном документе и ЭЦП;
ответственное лицо Клиента – работники Клиента,
ответственные за обеспечение работы Клиента в системе
«Интернет-банкинг», в том числе за осуществление
взаимодействия с Банком в процессе исполнения настоящего
Договора;
открытый ключ электронной цифровой подписи –
последовательность электронных цифровых символов,
доступная любому лицу и предназначенная для
подтверждения подлинности электронной цифровой подписи
в электронном документе;
пароль - совокупность цифровых, буквенных и иных
символов, создаваемая для подтверждения прав на вход в
систему «Интернет-банкинг» для получения электронных
банковских услуг;
подписывающее лицо – Клиент, правомерно
владеющий закрытым ключом ЭЦП и обладающий правом
на ее использование на электронном документе;
программно-технические средства Клиента –
компьютерное оборудование и программные средства,
приобретаемые Клиентом перед подключением к системе
«Интернет-банкинг» за свой счѐт у третьих лиц, и
соответствующие требованиям, указанным в настоящем
Договоре;
процедуры
безопасности
–
комплекс
организационных мер и программно-технических средств
защиты информации, предназначенных для идентификации
Клиента при составлении, передаче и получении
электронных документов с целью установления его права на
получение электронных банковских услуг и обнаружения
ошибок и/или изменений в содержании передаваемых и
получаемых электронных документов;
регистрационное
свидетельство
–электронный
документ, выдаваемый Удостоверяющим центром для
подтверждения соответствия электронной цифровой подписи
требованиям, установленным законодательством Республики
Казахстан;
регистрационное
свидетельство
первичной
инициализации – электронный документ, используемый
Клиентом для начала работы с Удостоверяющим центром, в
том числе для получения регистрационного свидетельства
электронной цифровой подписи;
регистрация регистрационного свидетельства –
внесение регистрационного свидетельства в регистр
регистрационных свидетельств;
система защиты информации – программнотехнический комплекс, установленный на сервере Банка и в

берілетін ақпараттың сенімділігі мен құпиялылығына
кепілдік беретін Банктің сервері мен Клиенттің АЖО-да
орнатылған бағдарламалық-техникалық кешен;
«Интернет-банкинг» жүйесі – Клиентке дербес
компьютерді немесе басқа құралдарды қолдана отырып
Интернет арқылы, байланыс орнатудың басқа арналары
арқылы, өзінің банктік шоттарына қашықтан кіруге мүмкіндік
беретін Банктің автоматтандырылған жүйесі;
Электрондық цифрлық қолтаңба құралы –
электрондық цифрлық қолтаңба жасау және оның
дұрыстығын тексеру үшін пайдаланылатын бағдарламалық
және техникалық құралдардың жиынтығы;
Шот – Банкте Клиенттің атына ашылған банктік шот;
Банк Тарифтері – егер өзгесі қолданыстағы
заңнамамен және/немесе осы Келісімшартпен белгіленбесе,
Банктің уәкілетті органы бекіткен, Банк осы Келісімшарт
бойынша қызметтерді көрсеткені үшін алатын, қызметтерді
төлейтін күні қолданыста болатын комиссиялардың мөлшері.
Тарифтер
Банктің
www.nurbank.kz
сайтында
орналастырылған;
Куәландырушы орталық – «Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің банк аралық есеп айырысудың қазақстандық
орталығы» Шаруашылық жүргізу құқығы бар республикалық
мемлекеттік кәсіпорын (ҚР ҰБ БАЕАҚО РМК), ЭЦҚ-тың
ашық кілтінің ЭЦҚ-тың жабық кілтіне сәйкестігін
куәландыру, сондай-ақ тіркеу куәлігінің дұрыстығын растау
функциясын атқарушы тұлға;
Клиенттің уәкілетті тұлғасы – «Интернет-банкинг»
жүйесі бойынша операция жүргізген кезде қол қою үлгілері
бар құжатқа сәйкес электрондық төлем құжаттарына қол қою
құқығы бар (Клиенттің жұмыскері немесе ол өкілдік берген
басқа тұлға) жеке тұлға;
Тіркеуші орталық – Куәландыру орталықпен
жасалған келісімшарт негізінде іс-әрекет етуші және өз
клиенттері арасынан өтініш берушіні сәйкестендіруге,
құжаттарды қабылдауға, тіркеу куәліктерін беруге немесе
кері қайтарып алуға және дайын тіркеу куәліктерін өтініш
берушіге беруге жауапты заңды тұлға;
ЭЦҚ
(Электрондық
цифрлық
қолтаңба)
электрондық цифрлық қолтаңба құралдарымен жасалған және
электрондық құжаттың дұрыстығын, оның тиесілігін және
мазмұнының өзгермейтіндігін растайтын электрондық
цифрлық нышандар терімі;
Электрондық банктік қызметтер – төлем қызметтері
мен ақпараттық банктік қызметтерді алуға арналған
қашықтан кіру жүйесі арқылы Клиенттің өз банктік шотына
кіруіне байланысты қызметтер;
электрондық құжат - өзіндегі ақпарат электрондықцифрлық нысанда ұсынылған және электрондық цифрлық
қолтаңба арқылы куәландырылған құжат;
ЭТҚ (электрондық төлем құжаты) – Клиенттің ЭЦҚ
арқылы куәландырылатын, оның негізінде немесе оның
көмегімен төлем жасалатын және ақша аударатын
электрондық құжат.
2. Келісімшарттың мәні
2.1. Осы Келісімшарт Қазақстан Республикасының
Азаматтық
кодексінің
386-бабына
сәйкес
қосылу
келісімшарты болып табылады және онда Клиенттерге
«Интернет-Банкинг»
жүйесінде
электрондық
банктік

АРМ
Клиента,
гарантирующий
достоверность
и
конфиденциальность информации, передаваемой через сеть
Интернет;
Система «Интернет-банкинг» – автоматизированная
система Банка, предоставляющая Клиенту возможность
удаленного доступа к своим банковским счетам через
Интернет, по коммутируемым и иным каналам связи, с
использованием персонального компьютера или других
устройств;
средства электронной цифровой подписи –
совокупность программных и технических средств,
используемых для создания и проверки подлинности
электронной цифровой подписи;
Счет – банковский счет, открытый в Банке на имя
Клиента;
Тарифы Банка – утвержденные уполномоченным
органом Банка размеры комиссий, взимаемых за услуги,
оказываемые Банком по настоящему Договору, действующие
на день оплаты услуг, если иное не установлено
действующим
законодательством
и/или
настоящим
Договором. Тарифы размещены на
сайте
Банка
www.nurbank.kz;
Удостоверяющий
центр
–
Республиканское
государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения «Казахстанский центр межбанковских расчетов
Национального Банка Республики Казахстан» (РГП КЦМР
НБ РК), выполняющее функцию по удостоверению
соответствия открытого ключа ЭЦП закрытому ключу ЭЦП,
а также по подтверждению достоверности регистрационного
свидетельства;
уполномоченное лицо Клиента – физическое лицо
(работник Клиента или иное уполномоченное им лицо),
имеющее право подписывать электронные платежные
документы при совершении операций по системе «Интернетбанкинг» в соответствии с документом с образцами
подписей;
центр регистрации - юридическое лицо, действующее
на основании договора с Удостоверяющим центром и
ответственное за идентификацию заявителя из числа
клиентов такого лица, прием документов на выдачу или
отзыв регистрационных свидетельств и предоставление
заявителю готовых регистрационных свидетельств;
ЭЦП (электронная цифровая подпись) – набор
электронных цифровых символов, созданный средствами
электронной цифровой подписи и подтверждающий
достоверность электронного документа, его принадлежность
и неизменность содержания;
электронные банковские услуги - услуги, связанные
с доступом Клиента к своему банковскому счету
посредством систем удаленного доступа для получения
платежных услуг и информационных банковских услуг;
электронный документ - документ, в котором
информация представлена в электронно-цифровой форме и
удостоверена посредством электронной цифровой подписи;
ЭПД (электронный платежный документ)
–
электронный документ на основании или с помощью
которого проводятся платежи и переводы денег,
удостоверенные посредством ЭЦП Клиента.
2. Предмет Договора
2.1.
Настоящий
Договор
является
договором
присоединения в соответствии со ст. 389 Гражданского
Кодекса Республики Казахстан, и содержит условия
предоставления Клиентам электронных банковских услуг в
системе «Интернет-банкинг».

қызметтерді ұсыну шарттары қамтылған.
2.2. Клиенттің Банкке Қосылу туралы өтініш беруі Клиенттің
осы Келісімшартта белгіленген шарттарды қабылдағанының
және Клиент Келісімшартқа толық қосылатынының
растамасы болып табылады.
2.3. Клиенттің Келісімшартқа қосылуы оның «ИнтернетБанкинг» жүйесінде электрондық банктік қызметтерін Банк
ұсынған шарттарымен танысқанын және олармен келіскенін
растайды.
2.4. Қосылу туралы өтініш және/немесе Клиенттен Қосылу
туралы өтінішті алып, оны қарағаннан кейін Банк беретін
Келісімшарт жасалғаны туралы хабарлама және/немесе
Клиенттің тіркеу куәлігі мен алғашқы инициализациялау
кілттерін алуы Банк пен Клиент арасында Келісімшарт
жасалғанының растамасы болып табылады
2.5. Банк осы Келісімшартта, сондай-ақ банктік (ағымдағы
шот келісімшартында/банктік салым келісімшартында
белгіленген шарттармен төмендегі:
 Төлем жасау және ақша аудару;
 Айырбастау операцияларын қолма-қол ақшасыз
жүргізген кезде;
 Клиент банктік шотында (-тарында) қанша ақша бары
туралы, банктік шот (-тар) бойынша жүргізілген
операциялар бойынша ақпарат алуы үшін өзінің банктік
шотына (-тарына) қол жеткізу мүмкіндігін беру;
 Электрондық құжат нысанында Клиентке банктік шот
бойынша үзінді көшірме беру;
 Банк көрсеткен және көрсететін төлем және басқа
қызметтері туралы ақпаратты Клиентке беру;
 Клиент Банкке электрондық құжат нысанында хаттар,
сауалдар және жүгінудің басқа түрлерін жолдау
мүмкіндігін Клиентке беру операцияларын жүргізер
кезде
Клиентке
«Интернет-банкинг»
жүйесінде
электрондық банктік қызмет көрсетуге міндеттенеді.
2.6. Клиент электрондық банктік қызмет төлемін қызметтерге
Банк Тарифтеріне сәйкес осы Келісімшартта көзделген
тәртіппен жүзеге асыруға міндеттенеді.

3. Электрондық банктік қызмет ұсыну тәртібі
3.1 Осы Келісімшарттың 2.5-тармағында көрсетілген
электрондық банктік қызмет Клиентке Банктің сайтында
мына:
https://ibank2.open24.kz/sbns-web/ru/html/login.html
мекенжай бойынша көрсетіледі. Банк Клиентке ақпаратты
Банктің ресми сайтында жариялау арқылы және «Интернетбанкинг» жүйесінде Банктің кіріс хабарламасымен хабарлап,
«Интернет-банкинг» жүйесіне кіру үшін web-мекенжайын
біржақты тәртіпте өзгертуге құқылы.
3.2 Осы Келісімшарттың әрекеті Клиенттің Қосылу туралы
өтініште көрсетілген банктік шоттарына таралады. Қосылу
туралы өтініште көрсетілмеген Клиенттің банктік шоттарын
«Интернет-Банкинг» жүйесіне қосу үшін Клиент қосымша
Банкке жаңа шотын(-тарын) қосу туралы өтінішін беруге
міндетті.
3.3 Осы Келісімшартқа сәйкес электрондық банктік
қызметтерді алу үшін Клиент келесі бағдарламалық
қамтамасыз ету мен техникалық жабдық жиынтығын
пайдалануға міндетті:
 IBM PC үйлесетін дербес компьютер;
 Windows XP, 7, 8, 10 және Mac OS операциялық жүйе;

2.2. Предоставление Клиентом в Банк Заявления о
присоединении является подтверждением принятия
Клиентом условий, установленных настоящим Договором,
и присоединения Клиента к Договору в целом.
2.3. Присоединением к Договору Клиент подтверждает, что
ознакомлен и согласен с условиями предоставления Банком
электронных банковских услуг в системе «Интернетбанкинг». Клиент не вправе ссылаться на отсутствие его
подписи в Договоре, как на доказательство того, что Договор
не был им прочитан, принят, или понят, если у Банка имеется
Заявление о присоединении, подписанное Клиентом.
2.4. Подтверждением заключения Договора между Банком и
Клиентом является Заявление о присоединении и/или
уведомление
о
заключении
Договора,
которое
предоставляется Банком после получения от Клиента и
рассмотрения Заявления о присоединении, и/или получение
и использование Клиентом регистрационного свидетельства
и ключей первичной инициализации.
2.5. Банк обязуется оказывать Клиенту на условиях,
установленных настоящим Договором, а также договором
банковского (текущего) счета/договором банковского вклада
электронные банковские услуги в системе «Интернетбанкинг» при совершении следующих операций:
 осуществление платежей и переводов денег;
 проведение безналичных обменных операций;
 предоставление Клиенту доступа к своему (-им)
банковскому (-им) счету (-ам) для получения
информации о сумме денег на банковском (-их) счете (ах), операциях, проведенных по банковскому (-им) счету
(-ам);
 предоставление Клиенту выписок по банковским
счетам в форме электронного документа;
 предоставление Клиенту иной информации о
предоставленных и предоставляемых Банком платежных
и иных услугах;
 предоставление Клиенту возможности предоставления
в Банк писем, запросов и иных обращений в форме
электронного документа.
2.6. Клиент обязуется оплачивать электронные банковские
услуги в соответствии с Тарифами Банка, в порядке,
предусмотренном настоящим Договором.
3. Порядок предоставления электронных банковских
услуг
3.1
Электронные банковские услуги, указанные в пункте
2.5 настоящего Договора, предоставляются Клиенту на сайте
Банка
по
адресу:
https://ibank2.open24.kz/sbnsweb/ru/html/login.html. Банк вправе в одностороннем порядке
изменить web-адреса для входа в систему «Интернетбанкинг», уведомив Клиента путем размещения информации
на официальном сайте Банка и входящим сообщением от
Банка в системе «Интернет-банкинг».
3.2
Действие настоящего Договора распространяется на
банковские счета Клиента, указанные в Заявлении о
присоединении. Для подключения к системе «Интернетбанкинг» банковских счетов Клиента, не указанных в
Заявлении о присоединении, Клиент обязан предоставить в
Банк дополнительное заявление о подключении нового(ых)
счета(ов).
3.3
Для получения электронных банковских услуг в
соответствии с настоящим Договором Клиент обязан
использовать программное обеспечение и техническое
оборудование в следующей комплектации:
 персональный компьютер, совместимый с IBM PC;
 операционная система Windows XP, 7, 8, 10 и Mac






"TumarCSP" криптопровайдер;
Adobe Flash Player;
SafeNet Token 5110 құрылғыларымен жұмыс істеуге
арналған Плагин (https://ca.kisc.kz/webra/resopen/devinfo.htm);
Интернетке қол жеткізу.

3.4. Электрондық банктік қызмет көрсетілген кезде Банк пен
Клиент арасында электрондық құжат алмасулар Клиентте
Куәландырушы орталығы берген тіркеу куәлігі болған кезде
электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдалана отырып жүзеге
асырылады.
3.5.
Куәландырушы
орталық
Банкпен
жасалған
Куәландырушы орталықтың қызметін ұсыну туралы
келісімшартқа сәйкес тек қана Банктің ААЖ-да Банктің
атына, Банктік клиенттері пайдалануы үшін тіркеу
куәліктерін шығарады. Тіркеу куәліктерінде көрсетілген
қолын қоятын тұлғалар ретінде Банктің Клиенттері
көрсетіледі. Бұл ретте Клиент өз бетінше бір ғана данада
шығарылған кілттік ақпаратты жеткізгіште Банк оған берген
алғашқы
инициализациялау
кілттердің
негізінде
Куәландырушы орталықтың сайтында электрондық әдіспен
жылдық криптографиялық кілттер мен жылдық тіркеу
куәлігін құрады. Клиент өз бетінше құрған Клиенттің
жылдық криптографиялық кілттеріне Банк қол жеткізе де
пайдалана алмайды да.
3.6. Қолын қоятын тұлға ретінде Клиент көрсетілген тіркеу
куәлігінде көрсетілген ашық кілтке сәйкес келетін Клиенттің
жабық кілтін пайдалана отырып құрылған электрондық құжат
Клиент қол қойған қағаз тасымалдағыштағы құжатпен
күштері бірдей.
3.7. Осы Келісімшарттың негізінде Клиент Банктен алған
тіркеу куәлігі мен жабық кілттерін басқа аппараттық
жүйелерде қолдануға жол берілмейді.
3.8.
Клиенттің алғашқы инициализациялау кілттерін және
тіркеу куәлігін алуы (Клиенттің уәкілетті тұлғалардың
санына қарай) келесі тәртіппен жүзеге асырылады:
3.8.1. Клиент осы Келісімшартқа қол қояр кезде Банк
белгілейтін тізбеге сәйкес Тіркеу куәлігін беру туралы өтініш
пен құжаттар топтамасын кейіннен Куәландырушы
орталыққа беру үшін Банкке береді.
3.8.2. Банк Тіркеу орталығы бола тұра, Клиент берген
құжаттардың Куәландырушы орталық пен Банк талаптарына
сәйкестігін тексергеннен кейін, келесі әрекеттерді іске
асырады:
 Алғашқы инициализациялауды тіркеу куәлігін бергізуге
Куәландырушы орталыққа сұрау түзеді және жібереді;

Клиентке беру үшін Куәландырушы орталықтан
электрондық әдіспен Алғашқы инициализациялауды тіркеу
куәлігін алады;

Алғашқы инициализациялаудын ашық және жабық
кілттерін құрайды;

Алғашқы инициализациялауды тіркеу куәлігін қағаз
тасымалдауышқа басып шығарады;

Клиентке:
Алғашқы
инициализациялаудың
криптографиялық
кілттерін,
электрондық
құжат
нысанындағы Куәландырушы орталықтың тіркеу куәлігін,
«Интернет-банкинг» жүйесіне кіру үшін жабық конвертте
кіріс атын және жасырын сөзді береді.
3.8.3. Клиент Банктен алғашқы инициализациялау кілттерін
және Алғашқы инициализациялауды тіркеу куәлігін алып,
одан әрі жұмыс істеу үшін оларды Банк құрған күннен
бастап 30 күнтізбелік күннен кешіктірмей Куәландырушы






OS;
криптопровайдер "TumarCSP";
Adobe Flash Player;
Для работы с устройствами SafeNet Token 5110
необходимо установить Плагин
(https://ca.kisc.kz/webra/res-open/devinfo.htm);
доступ в интернет.

3.4 При оказании электронных банковских услуг обмен
электронными документами между Банком и Клиентом
осуществляется с использованием электронной цифровой
подписи, при наличии у Клиента регистрационного
свидетельства, выданного Удостоверяющим центром.
3.5 Согласно
договору
о
предоставлении
услуг
Удостоверяющего центра, заключенному с Банком,
Удостоверяющий
центр
выпускает
регистрационные
свидетельства на имя Банка для использования их клиентами
Банка исключительно в АИС Банка. В качестве
подписывающих лиц в указанных регистрационных
свидетельствах указываются Клиенты Банка.
При этом
Клиент
самостоятельно
формирует
годовые
криптографические ключи и годовое регистрационное
свидетельство
электронным
способом
на
сайте
Удостоверяющего центра, на основании переданных ему
Банком ключей первичной инициализации на носителе
ключевой информации, выпущенных в единственном
экземпляре.
Банк не имеет доступа к годовым
криптографическим ключам Клиента, сформированным
Клиентом самостоятельно, и не может их использовать.
3.6
Электронные
документы,
созданные
с
использованием
закрытого
ключа
Клиента,
соответствующего открытому ключу, указанному в
регистрационном свидетельстве, в котором в качестве
подписывающего лица указан Клиент, равнозначны
подписанным Клиентом документам на бумажном носителе.
3.7
Не допускается использование регистрационного
свидетельства и закрытых ключей, полученных Клиентом от
Банка на основании настоящего Договора
в иных
информационных системах.
3.8
Получение
Клиентом
ключей
первичной
инициализации и регистрационных свидетельств (по
количеству уполномоченных лиц Клиента) осуществляется в
следующем порядке:
3.8.1
Клиент при подписании настоящего Договора
предоставляет в Банк Заявление на выдачу регистрационного
свидетельства и пакет документов в соответствии с
перечнем, определяемым Банком.
3.8.2
Банк, являясь центром регистрации, после проверки
всех предоставленных Клиентом документов на предмет их
соответствия требованиям Удостоверяющего центра и Банка,
выполняет следующие действия:
 формирует и передает запрос в Удостоверяющий центр на
выдачу
регистрационного
свидетельства
первичной
инициализации;

получает электронным способом от Удостоверяющего
центра
регистрационное
свидетельство
первичной
инициализации для передачи Клиенту;

формирует открытые и закрытые ключи первичной
инициализации;

осуществляет печать Регистрационного свидетельства
первичной инициализации на бумажный носитель;

передает
Клиенту:
криптографические
ключи
первичной
инициализации
на
носителе
ключевой
информации,
регистрационное
свидетельство
Удостоверяющего центра в форме электронного документа,

орталықтың сайтында электрондық әдіспен жылдық
криптографиялық кілттер мен Тіркеу куәлігін өз бетінше
алмастырады.
3.8.4.
егер Клиент тіркеу куәлігі мен алғашқы
инициализациялау кілттерін алмастыру мерзімін кешіктіріп
алса, Клиент жаңа алғашқы инициализациялау кілттері мен
тіркеу куәлігін жасату үшін Банкке жүгіне алады.
3.9. Клиент Қосылу туралы өтінішке қол қойып, осы
Келісімшарт
шеңберінде
Банктің
Клиенттің/Клиент
жұмыскерлерінің дербес деректерін қоса, Клиенттен алған
құжаттарды/ақпаратты Куәландырушы орталығына беруіне
келісімін Банкке береді.
3.10. «Интернет-банкинг» жүйесін пайдалана отырып ЭЦҚ
алмасу Тараптар осы Келісімшартты жасаған, Қабылдауөткізу актісіне қол қойғаннан кейін, Клиент жылдық
криптографиялық кілттерді генерациялағаннан кейін және
Клиентті «Интернет-банкинг» жүйесіне қосу бойынша Банк
қызметіне Банктің тарифтеріне сәйкес ақы төлегеннен кейін
іске асырылады.
3.11. Тіркеу куәлігін қолдану мерзімі тіркеу куәлігінің өзінде
көрсетілген. Тіркеу куәлігін қолдану мерзімінің аяқталу
күнінен 7 (жеті) жұмыс күнінен кешіктірмей Клиент Банкке
сәйкес тиісті жаңа тіркеу куәлігін шығаруға электрондық
өтінім жіберуге және оны одан кейін криптографиялық
кілттерді Куәландырушы орталықтың сайтында өзі
алмастыруға міндетті.
3.12. «Интернет-Банкинг» жүйесінде төлем қызметтерін
көрсету тәртібі мен мерзімдері осы Келісімшартта, сондай-ақ
Банктік (ағымдағы) шот келісімшартында/Банктік салым
келісімшартында регламенттеледі.
3.13. Байланыс телефондары, мекенжайлар, соның ішінде
электрондық
банктік
қызмет
ұсынуға
байланысты
сұрақтармен Банкке жүгіну үшін, Банктің сайтында
көрсетіледі.

в запечатанном конверте входное имя и пароль для входа в
систему «Интернет-банкинг».
3.8.3 Клиент, получив от Банка ключи первичной
инициализации и регистрационное свидетельство первичной
инициализации, для дальнейшей работы самостоятельно
осуществляет их смену на годовые криптографические
ключи и регистрационное свидетельство электронным
способом на сайте Удостоверяющего центра не позднее 30
календарных дней с даты их формирования Банком.
3.8.4 В случае, если Клиент допустил просрочку смены
регистрационного свидетельства и ключей первичной
инициализации на годовые криптографические ключи,
Клиент обязан обратиться в Банк для формирования новых
ключей первичной инициализации и регистрационного
свидетельства.
3.9. Подписывая Заявление о присоединении, Клиент дает
согласие на передачу Банком документов/информации,
включая персональные данные Клиента/работников Клиента,
полученных от Клиента в рамках настоящего Договора,
Удостоверяющему центру по его запросу.
3.10. Обмен ЭПД с использованием системы «Интернетбанкинг» производится после заключения Сторонами
настоящего Договора, подписания Акта приема-передачи,
генерации Клиентом годовых криптографических ключей и
оплаты услуг Банка по подключению Клиента к системе
«Интернет-банкинг» в соответствии с тарифами Банка.
3.11. Срок действия регистрационного свидетельства указан
в самом регистрационном свидетельстве. Не позднее, чем за
7 (семь) рабочих дней до истечения срока действия
регистрационного свидетельства, Клиент обязан направить
электронный запрос на выпуск соответствующего нового
регистрационного свидетельства в Банк, и самостоятельно
осуществить его замену и замену криптографических ключей
на сайте Удостоверяющего центра.
3.12. Порядок и сроки оказания платежных услуг в системе
«Интернет-банкинг»
регламентируется
настоящим
Договором
и Договором банковского (текущего)
счета/Договором банковского вклада.
3.13. Контактные телефоны и адреса, в том числе для
обращения в Банк по вопросам, связанным с
предоставлением
электронных
банковских
услуг,
указываются на сайте Банке.
4. Порядок использования электронных документов

4. Электрондық құжаттарды пайдалану тәртібі
4.1 Клиент «Интернет-банкинг» жүйесін пайдалана отырып
Банкке келесі электрондық құжаттарды бере алады:

төлем тапсырмасын;

МТ 102 форматта төлем тапсырмасын;

халықаралық аударымға өтінішін;

валюта сатып алу өтінімін;

валюта сату өтінімін;

жүгінімдерін
(хаттар,
сұрау
салу,
өтінімдер,
хабарламалар, төлем құжаттарын кері қайтару туралы
өкімдер және т.с.с.);
Банктен:

шот бойынша үзінді көшірмелерді;

жүгінімдер (хаттар, хабарламалар, тағы басқалары);

жаңартулар (деректемелер, жүйелер) алуға.
4.2. Тиісті ақпаратты Банктің сайтында жариялау арқылы
Клиентті хабардар ете отырып, 4.1-тармақпен белгіленген
тізбені Банк толықтыруы мүмкін.
4.3. Электрондық
төлем
құжаттары
Қазақстан
Республикасының қолданыстағы заңнамасы талаптарына

4.1. С использованием системы «Интернет-банкинг» Клиент
может в электронной форме передавать Банку следующие
электронные документы:

платежное поручение;

платежное поручение в формате МТ 102;

заявление на международный перевод;

заявка на покупку валюты;

заявка на продажу валюты;

обращения (письма, запросы, заявки, уведомления,
распоряжение об отзыве платежного документа и пр.).
и получать от Банка:

выписки по счетам;

обращения (письма, уведомления и др.);

обновления (реквизитов, системы).
4.2 Перечень, установленный пунктом 4.1, может
дополняться Банком с уведомлением Клиента путем
опубликования соответствующей информации на сайте
Банка.
4.3. Электронные платежные документы оформляются в
соответствии
с
требованиями,
установленными

сәйкес рәсімделеді және Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкінің нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген
барлық деректемелер болу керек.
4.4. Клиенттің электрондық төлем құжаттарына Клиенттің
Қосылу туралы өтініште көрсетілген уәкілетті (қол қоятын)
тұлғалары электрондық цифрлық қолтаңбаларын қоюлары
керек. Электрондық төлем құжатында бір немесе бірнеше
ЭЦҚ-ның жоқ болуы электрондық төлем құжатын
орындаудан бас тартуға жеткілікті негіз бола алады.
4.5. Электрондық құжат тиісті әдіспен рәсімделіп, ЭЦҚ-мен
куәландырылып
осы
Келісімшартта
көрсетілген
телекоммуникация жүйесі бойынша жіберуші Тарап жеткізсе
және қабылдаушы Тарап тексеріп қабылдаса Клиент пен
Банктің осы Келісімшарт бойынша міндеттемелерін
туғызады.
4.6. Электрондық
құжатты
Банк
алғаннан
кейін
қолданыстағы заңнамада белгіленген мерзімде электрондық
құжаттың тиісті мәртебесін «Интернет-банкинг» жүйесінде
көрсету жолымен электрондық құжатты қабылдағаны немесе
қабылдаудан бас тартқаны туралы Клиентке хабарлайды.
Электрондық құжаттың ААЖ-де орындалғанын растайтын
мәртебе Банк ЭТҚ орындалғанын куәландырады.
4.7. Банк құжаттың сәйкес мәртебесін «Интернет-банкинг»
жүйесіне орналастыру жолымен электрондық құжатты
қабылдаудан бас тарту себептерін көрсете отырып, мына
жағдайларда:
4.7.1 электрондық құжат тиісті әдіспен рұқсат етілмеген
(құжат шифрланбаған немесе оған қол қойылмаған; құжат
қол қойылғаннан кейін бұрмаланған; ондай нөмірмен құжат
әріде болған және тағы басқалары) жағдайда;
4.7.2 электрондық құжатты Қазақстан Республикасының
қолданыстағы заңнамасына және осы Келісімшартқа сәйкес
қайсыбір міндетті деректемелердің болмауы немесе тиісті
рәсімделмеген жағдайда;
4.7.3. Клиент валюталық заңнаманы сақтауына Банк
тексеріс жүргізуі үшін қажетті құжаттарды, сондай-ақ
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы мен
осы Келісімшартта қарастырылған басқа құжаттарды Клиент
бермеген жағдайда;
4.7.4
Клиенттің банктік шотында ақша жеткіліксіз болған
жағдайда;
4.7.5
Ағымдағы операциялық күн аяқталғаннан кейін
«ағымдағы операциялық күн» деген валюталандыру күнімен
ЭТҚ алған жағдайда;
4.7.6
Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы
заңнамасында, Банк пен Клиент арасында жасалған банктік
шот/банктік салым келісімшартында және осы Келісімшартта
қарастырылған басқа жағдайларда Банк электрондық төлем
құжатын орындаудан бас тартады;
4.8. Осымен Тараптар «Интернет-банкинг» жүйесінде
операция жасаған кезде қолданылатын электрондық цифрлық
қолтаңбамен куәландырылған және осы Келісімшартпен
белгіленген талаптарға сәйкес келетін электрондық құжаттар
Клиент/Клиенттің уәкілетті тұлғасы қолы қойылған қағаз
құжаттардың баламасы деп таниды және соған ұқсас
құқықтар мен міндеттер осы Келісімшарт бойынша
Тараптарда пайда болады.
4.9. егер қандайда болмасын себептермен Клиент
электрондық құжаттарды «Интернет-банкинг» жүйесі арқылы
Банкке уақытында жеткізе алмаса, онда Клиент сәйкес
әдіспен қағаз жеткізгіште рәсімделген төлем құжаттарын
жеткізу бойынша шараларды қолдануы керек.
4.10. Төлем қызметтерін шетел валютасымен көрсеткен
кезде Банк қызмет көрсету сәтінде Банк белгілеген қолма-қол
ақшасыз айырбастау бойынша айырбас бағамын қолданады.
Ақшаны айырбастағаны үшін комиссия осы Келісімшарттың

действующим законодательством Республики Казахстан, и
должны
содержать
все
реквизиты,
установленные
нормативными правовыми актами Национального Банка
Республики Казахстан.
4.4.
Электронные платежные документы Клиента
должны быть подписаны электронными цифровыми
подписями всех уполномоченных (подписывающих) лиц
Клиента, в количестве, указанном в Заявлении о
присоединении. Отсутствие одной из нескольких ЭЦП на
электронном платежном документе является основанием для
отказа в исполнении электронного платежного документа.
4.5. Электронный документ порождает обязательства
Клиента и Банка по настоящему Договору, если он
надлежащим образом оформлен, заверен ЭЦП, доставлен по
указанной в настоящем Договоре системе телекоммуникаций
передающей Стороной, а принимающей Стороной проверен
и принят.
4.6. После получения электронного документа Банк в сроки,
установленные
действующим
законодательством,
уведомляет Клиента о принятии или отказе в принятии
электронного документа путем отображения в системе
«Интернет-банкинг»
соответствующего
статуса
электронного
документа.
Статус,
подтверждающий
исполнение электронного документа в АИС, свидетельствует
об исполнении ЭПД Банком.
4.7. Банк отказывает в исполнении электронных платежных
документов Клиента с отражением в системе «Интернетбанкинг» соответствующего статуса документа с указанием
причины отказа в принятии электронного документа в
следующих случаях:
4.7.1
ненадлежащим
образом
санкционированный
электронный документ (документ не зашифрован или не
подписан; документ искажен после подписи; документ с
таким номером уже существует и др.);
4.7.2 отсутствие или несоответствующее оформление какоголибо обязательного реквизита электронного документа в
соответствии с действующим законодательством Республики
Казахстан и настоящим Договором;
4.7.3.непредставление Клиентом документов, необходимых
Банку для проверки соблюдения Клиентом валютного
законодательства,
а
также
иных
документов
предусмотренных законодательством Республики Казахстан
и настоящим Договором;
4.7.4.недостаточность денег на банковском счете Клиента;
4.7.5.получение ЭПД с датой валютирования «текущий
операционный
день»
после
окончания
текущего
операционного дня;
4.7.6. в иных случаях, установленных действующим
законодательством Республики Казахстан, договором
банковского счета/банковского вклада, заключенным между
Банком и Клиентом и настоящим Договором.
4.8.
Настоящим, Стороны признают, что используемые
при совершении операций в системе «Интернет-банкинг»
электронные документы, заверенные электронной цифровой
подписью и соответствующие требованиям, установленным
настоящим Договором, эквивалентны соответствующим
подписанным Клиентом/уполномоченным лицом Клиента а
бумажным документам, и порождают аналогичные им права
и обязанности Сторон по настоящему Договору.
4.9.
Если по какой-либо причине Клиент не может
своевременно
доставить
электронные
документы
посредством системы «Интернет-банкинг» в Банк, то Клиент
должен предпринять меры по доставке соответствующим
образом оформленных платежных документов на бумажном
носителе.
4.10 В случае оказания платежной услуги в иностранной

6.5.7-тармағында белгіленген тәртіпте алынады.

валюте Банком применяется обменный курс по безналичной
конвертации, установленный Банком на момент оказания
услуги. Комиссия за конвертацию взимается в порядке,
установленном п.п.6.5.7 настоящего Договора.
5.

5.

Қауіпсіздік рәсімі және рұқсатсыз төлемдерден
қорғану әрекеттердің тәртібі

5.1 Рұқсатсыз төлемдерден (қорғану әрекеттердің тәртібі)
қауіпсіздік
рәсімі
Банктің
ішкі
тәртібімен,
осы
Келісімшартпен, Банктің сайтында орналастырылған Банктің
нұсқаулықтарымен және басқа құжаттарымен белгіленеді
және Клиентті түпнұсқаландыру (авторлау), алынған
электрондық төлем құжатының төлтумалығын, электрондық
цифрлық қолтаңбаның төлтумалығын ұйымдастырудан және
растаудан және есеп айырысуда электрондық құжаттарды
пайдалану тәртібін сақтаудан тұрады.
5.2 Электрондық құжаттың төлтумалылығын және дұрыс
жасалғанын растау сәйкестендіру рәсімі арқылы жүзеге
асырылады. Сәйкестендіруді Банк электрондық цифрлық
қолтаңбаның Клиентке тиесілігіне (электрондық құжаттағы
жабық кілттің Клиенттің тіркеу куәлігінде көрсетілген ашық
кілтке сәйкестігін тексеру арқылы) және ол төлем құжаты
барлық деректемелерге сәйкестігін және оған қол қойылып
оны Банкке жіберудің өзгертілмейтіндігіне бақылау жүргізу
арқылы жүзеге асырылады. Клиентті растауды Банк
Клиенттің кіріс аты мен кіріс кілтсөзі арқылы жүзеге
асырады.
5.3 Қауіпсіздік рәсімдері криптографиялық құралдарды
пайдалану арқылы жүзеге асырылады. Жіберуші ұсынған
қолтаңбалар мен электрондық құжаттағы электрондық
қолтаңбамен көзбен шолып салыстыру қауіпсіздік рәсімі
болып табылмайды.
5.4 Осы
Келісімшарт
бойынша
пайдалынатын
телекоммуникация, ақпаратты өңдеу және сақтау жүйелері
электрондық құжаттарды қабылдау, жіберу, өңдеу және
сақтау кезіндегі жұмыстың сенімділігі мен тиімділігін
қамтамасыз етуге Тараптар жеткілікті деп табады.
5.5 ЭЦҚ рұқсатсыз төлемдерден қорғану әрекеттерінің
әлементтері ретінде қолданылады. Осы Келісімшарт бойынша
пайдаланылатын ақпарат пен ЭЦҚ қорғау жүйесі рұқсатсыз
қол
жеткізуден
қорғауға,
сондай-ақ
электрондық
құжаттардың
авторлығын,
төлтумалығын
және
өзгертілмейтінін растау үшін Тараптар жеткілікті деп табады.
5.6 Клиент:
 ЭТҚ-дағы электрондық цифрлық қолтаңба электрондық
төлем
құжатын
Клиент
жасаған
фактісін,
оның
бұрмаланбағанын немесе онда өзгертулер жоғын және
электрондық төлем құжатының мазмұнымен Клиент
келіскенінің куәсі болатынын;
 ЭТҚ-дағы электрондық цифрлық қолтаңба Клиент
электрондық төлем құжаты бойынша міндеттемелерді өзіне
қабылдағанын;
 Кілттік ақпаратты жеткізгіште оған берілген алғашқы
жұмысты бастау кілті бір ғана данада шығарылғанын;
 Клиент жылдық криптографиялық кілттер мен тіркеу
куәлігін Куәландырушы орталықтың сайтында электронды
әдіспен
өз
бетінше
құрады,
Банктің
жылдық
криптографиялық кілттерге қол жеткізу мүмкіндігі жоқ және
оларды пайдалана алмайды.
 Кілттік ақпаратты тасымалдауышты пайдалана отырып
ЭЦҚ-ны құру алгоритмі сенімді және электрондық құжатта
ЭЦҚ құру жіберушіде кілттік ақпарат жеткізгіш болған кезде
ғана мүмкін болатынын мойындайды.

Процедуры безопасности и порядок защитных
действий от несанкционированных платежей

5.1.Процедуры безопасности (порядок защитных действий)
от несанкционированных платежей
устанавливаются
внутренними правилами Банка, настоящим Договором,
инструкциями и иными документами Банка, размещенными
на сайте Банка, и заключаются в организации и
подтверждении подлинности (авторизации) Клиента,
подлинности
полученного
электронного
платежного
документа, подлинности электронной цифровой подписи и в
соблюдении порядка применения электронных документов в
расчетах.
5.2.
Подтверждение
подлинности
и
правильности
составления электронного документа осуществляется
посредством процедуры аутентификации. Аутентификация
осуществляется
Банком
путем
контроля
над
принадлежностью электронной цифровой подписи Клиенту
(посредством проверки на соответствие закрытого ключа в
электронном документе открытому ключу, указанному в
регистрационном свидетельстве Клиента) и ее соответствия
всем реквизитам платежного документа, их неизменности
после его подписания и отправки в Банк. Авторизация
Клиента осуществляется Банком по входному имени и по
входному паролю Клиента.
5.3.Процедуры
безопасности
осуществляются
путем
использования криптографических средств. Визуальное
сличение электронной подписи на электронном документе с
представленными отправителем образцами подписей не
является процедурой безопасности.
5.4. Стороны признают используемые ими по настоящему
Договору системы телекоммуникации, обработки и хранения
информации достаточными для обеспечения надежной и
эффективной работы при приеме, передаче, обработке и
хранении электронных документов.
5.5.
ЭЦП используется в качестве элемента защитных
действий
от несанкционированных платежей. Стороны
признают используемую ими по настоящему Договору
систему защиты информации и ЭЦП достаточной для
защиты от несанкционированного доступа, а также
подтверждения авторства, подлинности и неизменности
электронных документов.
5.6. Клиент признает, что:
 электронная цифровая подпись на ЭПД удостоверяет
факт составления электронного платежного документа
Клиентом, отсутствие искажений или изменений в нем и
согласие Клиента с содержанием электронного платежного
документа;
 электронная цифровая подпись на ЭПД подтверждает,
что Клиент принял на себя обязательства по электронному
платежному документу;
 переданные ему ключи первичной инициализации на
носителе ключевой информации, выпущены в единственном
экземпляре;
 Клиент
самостоятельно
формирует
годовые
криптографические ключи и регистрационное свидетельство
электронным способом на сайте Удостоверяющего центра,
Банк не имеет доступа к годовым криптографические
ключам и не может их использовать;
 алгоритм формирования ЭЦП с использованием
носителя ключевой информации надежен и формирование

5.7
Клиенттің электрондық цифрлық қолтаңбасы
басылған
«Интернет-банкинг»
жүйесінде
жасалатын
электрондық құжаттар Тараптар арасында туындайтын даулы
мәселелерді шешкен кезде дәлел болып табылатынын
Тараптар мойындайды.
5.8
Клиенттен «Интернет-Банкинг» жүйесінде Шоттан(тардан) рұқсатсыз төлем жасалғаны жөнінде хабарлама алған
кезде Банк төлем рұқсатпен/рұқсатсыз жасалғанын анықтау
бойынша іс-шаралар жүргізіп, Қазақстан Республикасының
қолданыстағы заңнамасында белгіленген мерзімде осы
Келісімшартта белгіленген әдістермен жазбаша жауап жіберу
арқылы рұқсатсыз төлем жасалғаны туралы Клиенттің
арызын қарау нәтижелері туралы Клиентке хабарлайды.
5.9
Банк келесі жағдайларда:
 Осы Келісімшарт бойынша көзделген электрондық банктік
қызметті пайдалану тәртібі мен шарттарын бұзған жағдайда;
 Электрондық банктік қызмет көрсетілімін қамтамасыз
ететін техникалық құралдар істен шыққан жағдайда;
 Клиенттің шотына рұқсатсыз қол жеткізу қаупі туындаған
жағдайда (бүлінген электрондық құжаттың пайда болуы;
Клиент Шотынан ақша аударылымы жиілігінің өзгеруі;
рұқсатсыз кіру деп Банк қауіптенген жағдайда);
 Қылмыстық жолмен алған табысты заңдастыруға
(жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы ісқимылдар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында
қарастырылған жағдайларда;
 Клиенттен сәйкес хабарламаны алған жағдайда (бұл ретте
Банк Клиенттен ондай хабарламаны алған уақытты тіркейді)
Банк Клиентке (жазбаша не болмаса телефон арқылы) сәйкес
хабарламаны 2 (екі) жұмыс күннен аспайтын мерзімде жібере
отырып Клиенттің электрондық құжатын қабылдауды және
оны орындауды тоқтата тұрады немесе тоқтатады.
5.10. Банк Клиентке электрондық банктік қызмет көрсетуін
тоқтата тұруға (тоқтатуға) себеп болған жағдайлар жойылған
кезде Банк кейіннен осы Келісімшартта қарастырылған
әдістермен Клиентті хабардар ете отырып, қызметтерді қайта
көрсете береді.

ЭЦП под электронным документом возможно только при
наличии у отправителя носителя ключевой информации.
5.7.
Стороны признают, что электронные документы,
подписанные электронной цифровой подписью Клиента,
создаваемые в системе «Интернет-банкинг», являются
доказательством при решении спорных вопросов,
возникающих между Сторонами.
5.8.
При получении от Клиента уведомления о
совершении несанкционированного платежа со Счета (-ов)
в системе «Интернет-банкинг» Банк осуществляет меры по
установлению
санкционированности/несанкционированности платежа, и
уведомляет Клиента о результатах рассмотрения заявления
Клиента о несанкционированном платеже в сроки,
установленные
действующим
законодательством
Республики Казахстан, путем направления письменного
ответа способами, установленными настоящим Договором.
5.9.
Банк приостанавливает или прекращает прием и
исполнение
электронных
документов
Клиента
с
направлением Клиенту (в письменном виде либо по
телефону) соответствующего уведомления в срок не более 2
(двух) рабочих дней в следующих случаях:
 нарушения Клиентом порядка и условий использования
электронных
банковских
услуг,
предусмотренных
настоящим Договором;
 неисправности технических средств, обеспечивающих
предоставление электронных банковских услуг;
 при
возникновении
подозрений
на
угрозу
несанкционированного доступа к счету Клиента (появление
поврежденных
электронных
документов;
изменение
интенсивности перевода денег со Счета Клиента, иные
случаи, вызывающие у Банка подозрение на угрозу
несанкционированного доступа);
 в
случаях,
предусмотренных
законодательством
Республики Казахстан о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма;
 получения соответствующего уведомления от Клиента
(при этом Банк фиксирует время получения от Клиента
такого уведомления).
5.10 При устранении причин, повлекших приостановление
(прекращение)
предоставления
Банком
электронных
банковских услуг Клиенту, Банк возобновляет их
предоставление с последующим уведомлением Клиента
способами, предусмотренными настоящим Договором.
6. Права и обязанности Сторон

6.

Тараптардың құқықтары мен міндеттері

6.1 Тараптар міндеттенеді:
6.1.1
Клиент Куәландырушы орталық шығарған тіркеу
куәлігі мен алғашқы инициализациялау кілттерін алуы үшін
қажетті іс-әрекеттерді жүзеге асыруға,
6.1.2
Уәкілеттігі жоқ тұлғалардың «Интернет-банкинг»
жүйесіне рұқсатсыз қол жеткізуінің алдын алу үшін барлық
шараларды қабылдауға.
6.1.3
«Интернет-банкинг» жүйесінде тек техникалық
ақауы жоқ құралдарда пайдалануға.
6.1.4
«Интернет-банкинг» жүйесіне және/немесе кілттік
ақпарат жеткізгішке рұқсатсыз қол жеткізу қаупі туындаған
жағдайда дереу ЭТҚ алмасуды тоқтатып екінші тараппен
байланыс орнатуға.
6.1.5
«Интернет-банкинг» жүйесін пайдалануға мүмкіндік
болмаған жағдайда «Интернет-банкинг» жүйесінің жұмысын
қалпына келтіру үшін барлық шараларды қабылдауға.
6.1.6
Қосымша құн салығы бойынша
төлеушінің

6.1 Стороны обязуются:
6.1.1
Осуществить действия, необходимые для получения
Клиентом регистрационного свидетельства и ключей
первичной инициализации, выпущенных Удостоверяющим
центром.
6.1.2
Принимать все меры для предотвращения
несанкционированного доступа неуполномоченных лиц к
системе «Интернет-банкинг».
6.1.3
Использовать систему «Интернет-банкинг» только
на технически исправном оборудовании.
6.1.4
Немедленно
прекратить
обмен
ЭПД
и
незамедлительно связаться с другой стороной при
подозрении об угрозе несанкционированного доступа к
системе «Интернет-банкинг» и/или носителю ключевой
информации.
6.1.5
В случае невозможности использования системы
«Интернет-банкинг» принять меры по восстановлению
работоспособности системы «Интернет-банкинг».

мәртебесі өзгерген жағдайда бір-біріне хабарлауға.

6.2 Клиент міндеттенеді:
6.2.1
«Интернет-банкинг» жүйесінің осы Келісімшартпен,
Банктің сайтында орналастырылған Банктің нұсқаулығы мен
басқа құжаттармен белгіленген пайдалану тәртібін сақтауға.
6.2.2
Абоненттік төлем, осы Келісімшарт бойынша
көрсетілетін қызметтердің комиссиялары мен «Интернетбанкинг» жүйесінде операция жүргізгені үшін комиссия
төлемін Тарифтерге сәйкес жүзеге асыруға.
6.2.3
Банктен Келісімшарт жасалғаны туралы хабарлама
алғаннан кейін Банкке Тіркеу куәлігін беру жөнінде өтініш
беруге.
6.2.4
Тіркеу куәлігін беру жөнінде өтініш берген күннен 3
(үш) жұмыс күн өткеннен кейін, бірақ жылдық
криптографиялық кілттердің тіркеу куәліктері мен алғашқы
инициализациялау кілттерін алмастыруға белгіленген
мерзімнен кешіктірмей, Банктен алғашқы инициализациялау
кілттерін мен Алғашқы инициализациялауды тіркеу куәлігін
алуға.
6.2.5
Электрондық
құжат
нысанасында
алғашқы
инициализациялаудың тіркеу куәлігін, қорғанышы бар кілттік
ақпарат жеткізгіштегі алғашқы дайындық жасаудың
криптографиялық кілттерін, сондай-ақ «Интернет-банкинг»
жүйесіне кіру үшін логин мен алғашқы кілтсөзді алған кезде
Актіге қол қойып, Банк өкілдеріне беруге.
6.2.6
Банктен алғашқы инициализациялау кілттерін және
алғашқы инициализациялауды тіркеу куәлігін Куәландырушы
орталықтың сайтында, Банк оларды құрған күннен бастап 30
күнтізбелік күнінен кешіктірмей, электрондық әдіспен
жылдық криптографиялық кілттер мен тіркеу куәлігін дербес
айырбастауға (генерациялауға).
6.2.7
Тіркеуге алғаннан кейін «Интернет-банкинг»
жүйесіне кірудің алғашқы кілтсөзін ауыстыруға. «Интернетбанкинг» жүйесіне кіру кілтсөзін айына 1 (бір) реттен жиі
емес ауыстырып отыруға.
6.2.8
«Интернет-банкинг» жүйесінде жұмыс істеу үшін
бағдарламалық-техникалық құралдарды осы Келісімшартта
қарастырылған талаптарға сәйкес пайдалануға, оларды өз
есебінен жұмыс қалпында ұстап тұруға.
6.2.9
Тіркеу куәлігінің пайдалану мерзімі аяқталған кезде,
әрекетін тоқтата тұрған немесе Куәландырушы орталық
тіркеу куәлігін кері шақырып алған жағдайда дереу Банкке
хабарлауға.
6.2.10 Тіркеу куәлігін пайдалану мерзімінің соңына 7 (жеті)
жұмыс күн қалғанда Банкті міндетті түрде хабардар ете
отырып және жаңа тіркеу куәлігінің, оны алған күні,
көшірмесін Банкке бере отырып Куәландыру орталығына
сәйкестендірілген жаңа куәландыру куәлігін шығаруға өтініш
жіберуге.
6.2.11 Банкке Қосылу туралы өтініш берген күні
«Интернет-банкинг» жүйесіне қосқаны үшін комиссия,
кілттік ақпарат жеткізгіштің құнын (оны Клиентке берген
жағдайда) төлеуге.
6.2.12 ЭТҚ-дағы жіберілетін ақпараттың сенімді және
дұрыс болуын, сондай-ақ «Интернет-банкинг» жүйесіндегі
жұмысты тиісті жүруін қамтамасыз етуге.
6.2.13 «Интернет-банкинг» жүйесінде ЭТҚ Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы
заңнамасына
сәйкес
рәсімдеуге.
6.2.14 Тіркеу куәлігінде көрсетілген ашық кілттерге сәйкес
келетін жабық кілттерді ғана пайдалануға. Тіркеу куәлігі мен
жабық кілтті тек «Нұрбанк» АҚ-ның ААЖ-де ғана қолдануға.
Клиент осы шартты бұзуына байланысты кез келген

6.1.6 Уведомить друг друга в случае изменения статуса
плательщика по налогу на добавленную стоимость.
6.2 Клиент обязуется:
6.2.1
Соблюдать правила пользования системой
«Интернет-банкинг», установленные настоящим Договором,
инструкциями
Банка
и
другими
документами,
размещенными на сайте Банка.
6.2.2
Производить оплату абонентской платы, комиссий
за услуги, оказываемые по настоящему Договору, и
комиссий за совершение операций в системе «Интернетбанкинг» в соответствии с Тарифами.
6.2.3
При получении от Банка уведомления о
заключении Договора предоставить в Банк Заявление на
выдачу регистрационного свидетельства.
6.2.4
Получить
в
Банке
ключи
первичной
инициализации и Регистрационное свидетельство первичной
инициализации по истечении 3 (трех) рабочих дней со дня
подачи
Заявления
на
выдачу
регистрационного
свидетельства, но не позднее сроков, установленных для
смены
регистрационного свидетельства и ключей
первичной инициализации на годовые криптографические
ключи.
6.2.5
Подписать и передать представителям Банка акт
при получении регистрационного свидетельства первичной
инициализации
в
форме
электронного
документа,
криптографических ключей первичной инициализации на
защищенном носителе ключевой информации, а также
логина и первичного пароля для входа в систему «Интернетбанкинг».
6.2.6
После получения от Банка ключей первичной
инициализации
и
регистрационного
свидетельства
первичной инициализации, самостоятельно осуществить их
смену (генерацию) на годовые криптографические ключи и
регистрационное свидетельство электронным способом на
сайте Удостоверяющего центра не позднее 30 календарных
дней с даты их формирования Банком.
6.2.7
Изменить первичный пароль входа в систему
«Интернет-банкинг» после регистрации. Менять входной
пароль в систему «Интернет-банкинг» не реже 1 (одного)
раза в месяц.
6.2.8
Для работы в системе «Интернет-банкинг»
использовать
программно-технические
средства
в
соответствии
с
требованиями,
предусмотренными
настоящим Договором, за собственный счет поддерживать
их в рабочем состоянии.
6.2.9
Незамедлительно информировать Банк в случаях
истечения срока действия Регистрационного свидетельства,
приостановления действия или отзыва Удостоверяющим
центром регистрационного свидетельства.
6.2.10
Не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до
истечения срока действия регистрационного свидетельства,
отправить электронный запрос на выпуск соответствующего
нового регистрационного свидетельства в Удостоверяющий
центр, с обязательным уведомлением об этом Банка и
представлением в Банк копии нового регистрационного
свидетельства в день его получения.
6.2.11
В день представления в Банк Заявления о
присоединении оплатить комиссию за подключение к
системе «Интернет-банкинг», стоимость носителя ключевой
информации (в случае его предоставления Клиенту).
6.2.12
Обеспечить правильность и достоверность
передаваемой информации, содержащейся в ЭПД, а также
надлежащую работу в системе «Интернет-банкинг».
6.2.13
Оформлять ЭПД в системе «Интернет-банкинг» в
соответствии
с
требованиями
действующего

шығындарды, Банкке келтірілген барлық залалдарды Клиент
Банктің талабында белгіленген мерзімде өтеуге міндетті.
6.2.15 «Интернет-Банкинг» жүйесінде уәкілетті тұлғалар
мен жауапты жұмыскерлер пайдаланылатын логин мен
кілтсөз туралы ақпарат құқыққа қайшы таралуына жол
бермеуге.
6.2.16 Клиенттің уәкілетті тұлғалары өзгерген кезде
растайтын құжаттарды міндетті түрде қоса бере отырып
Банкті 3 (үш) жұмыс күні ішінде хабардар етіп, «ИнтернетБанкинг» жүйесі жөнінде дәріс алулары үшін олар Банкке
келуін қамтамасыз етуге, Банкке тәртіпке сәйкес осы
Келісімшартта белгіленген формада бұрын шығарылған
тіркеу куәліктерін кері қайтару туралы өтініш пен Тіркеу
куәлігін беру туралы өтініш беру арқылы тіркеу куәліктерін
ауыстыруға.
6.2.17 Кілттік ақпарат жеткізгішті оған уәкілеттігі жоқ
тұлғалар қол жеткізе алмайтын жерде сақтауға, оны жоғалтып
алуға,
ашылуына,
бұрмалануына
және
рұқсатсыз
пайдалануына мүмкіндік бермейтін барлық шараларды
қабылдауға.
6.2.18 Кілттік ақпарат жеткізгішті «Интернет-банкинг»
жүйесіне кіруге және электрондық төлем жасауға тиісті
әдіспен рәсімделмеген өкілеттігі жоқ тұлғаларға берілуіне
жол бермеуге. Бұл орайда, Клиент «Интернет-Банкинг»
жүйесіне кіру үшін пайдаланылатын кілттік ақпарат
жеткізгіш мен логин және кілтсөз туралы ақпаратты басқа
тұлғаларға беруіне байланысты туындауы мүмкін шығыстар
мен залалдарды Клиент өз мойнымен көтереді де Банктен
оларды өтеуді талап етуге құқылы емес.
6.2.19 Жеке жабық кілтті жоғалтқан, ашылған, бұрмаланған
немесе басқа адамдар оны пайдаланған жағдайда қағаз
жеткізгіште өзінің тіркеу куәлігін кері шақыру туралы
өтінішімен дереу Банкке жүгінуге.
6.2.20 Кері шақыру немесе тіркеу куәлігінің әрекетін
тоқтату туралы өтініш бергеннен кейін кері шақырылғаны
немесе тіркеу куәлігінің әрекеті тоқтатылғаны туралы ресми
хабарлама алғанға дейін ашық кілтті тіркеу куәлігімен
байланыстырылған жабық кілтті пайдаланбауға.
6.2.21 «Интернет-банкинг» жүйесімен әр жұмыс сеансы
аяқталғаннан кейін «Интернет-банкинг» жүйесінде жұмыс
істеу үшін ашылған интернетке кіру сессияларының
барлығын жабуды қамтамасыз етуге.
6.2.22 «Интернет-банкинг» жүйесінде жұмыс істеуге
арналған компьютерге қол жеткізуді шектеуге. Егер
компьютерге тікелей кіруді бақылау орнатуға мүмкін болмаса
Клиент рұқсатсыз қол жеткізуден қорғайтын бағдарламалықтехникалық құралдар мен антивирустық бақылауды
пайдаланады.
6.2.23 Келесі жағдайларда кез келген қолдағы бар
әдістермен Банкті:

«Интернет-банкинг» жүйесі арқылы Шотқа(-тарға)
рұқсатсыз қол жеткізгенін анықтаған жағдайда не болмаса
рұқсатсыз қол жеткізу қаупі туындаған жағдайда;

Логин
және/немесе
кілтсөз
жария
болғанда,
және/немесе олардың кез келгенінің ашылған деген күмән
болған жағдайда;

Кілттік ақпарат жеткізгішті жоғалтқан жағдайда (оның
ішінде, егер кейіннен кілттік ақпарат жеткізгіш табылса да)
Келісімшарттың 6.2.19-тармағына сәйкес кейіннен қағаз
тасымалдағышта арыз бере отырып;

Электрондық цифрлық қолтаңбаның жеке жабық
кілтінің жоғалған, ол ашылған, бұрмаланған жағдайда немесе
оны басқа адамдар пайдаланған жағдайда Келісімшарттың

законодательства Республики Казахстан.
6.2.14 Пользоваться
закрытыми
ключами,
соответствующими открытым ключам, указанным в
регистрационном
свидетельстве.
Использовать
регистрационное свидетельство и закрытые ключи
исключительно в АИС АО "Нурбанк". Клиент обязан
возместить Банку любой ущерб и все убытки, понесенные
Банком в связи с нарушением Клиентом данного условия, в
сроки, установленные в требовании Банка.
6.2.15 Не допускать неправомерного распространения
информации
о
логине
и
пароле,
используемых
уполномоченными лицами и ответственными работниками в
системе «Интернет-банкинг».
6.2.16
При изменении уполномоченных лиц Клиента в
течение 3 (трех) рабочих дней извещать Банк с обязательным
представлением подтверждающих документов, обеспечить
их явку в Банк для прохождения обучения в системе
«Интернет-банкинг»,
заменить
регистрационные
свидетельства путем подачи в Банк заявления на отзыв ранее
выпущенного (ых) регистрационного свидетельства и
Заявления на выдачу регистрационного свидетельства в
соответствии с порядком и согласно формам, установленным
настоящим Договором.
6.2.17
Хранить носитель ключевой информации в
надежном
месте,
исключающем
доступ
к
нему
неуполномоченных лиц, принимать все возможные меры для
предотвращения его потери, раскрытия, искажения и
несанкционированного использования.
6.2.18
Не допускать передачу носителя ключевой
информации лицам, не имеющим надлежащим образом
оформленных полномочий на доступ к системе «Интернетбанкинг» и проведение электронных платежей. При этом все
расходы и убытки, которые могут возникнуть в связи с
передачей Клиентом другим лицам носителя ключевой
информации и информации о логине и пароле, используемых
для входа в системе «Интернет-банкинг», Клиент несет
самостоятельно и не вправе требовать от Банка их
возмещения.
6.2.19
Незамедлительно обратиться в Банк с заявлением
на бумажном носителе на отзыв своего регистрационного
свидетельства в случае потери, раскрытия, искажения
личного закрытого ключа или использования его другими
лицами.
6.2.20
Не использовать закрытый ключ, связанный с
регистрационным свидетельством открытого ключа, после
подачи заявления на отзыв или приостановление
действия регистрационного свидетельства, до официального
уведомления об отзыве или приостановлении действия
регистрационного свидетельства.
6.2.21
После каждого сеанса работы с системой
«Интернет-банкинг» обеспечивать закрытие всех сессий
соединения с интернетом, открытых для работы с системой
«Интернет-банкинг».
6.2.22
Ограничить доступ к компьютеру, который
используется для работы в системе «Интернет-банкинг».
Если невозможно обеспечить контроль физического доступа
к компьютеру, Клиент должен использовать программноаппаратные системы защиты от несанкционированного
доступа и антивирусного контроля.
6.2.23 Незамедлительно, любыми доступными способами
информировать Банк в следующих случаях:

при обнаружении несанкционированного доступа,
либо подозрениях на несанкционированный доступ к Счету(ам) посредством системы «Интернет-банкинг»;

при разглашении логина и/или
пароля, и/или
подозрении в разглашении любого из них;

6.2.19-тармағына сәйкес кейіннен қағаз тасымалдағышта арыз
бере отырып, дереу хабарлауға.
Клиенттен аталған ақпаратты алғаннан кейін Банк осы
тармақтың 6.2.24-тармақшасымен белгіленген мерзімде қағаз
жеткізгіште Клиенттің өтінішін алмайынша «ИнтернетБанкинг» жүйесінде операция жүргізуді уақытша бұғаттайды.
6.2.24 Келісімшарттың 6.2.23-тармағында қарастырылған
жағдайларда келесі жұмыс күннен кешіктірмей қағаз
жеткізгіште «Интернет-Банкинг» жүйесін пайдалана отырып
Шот(-тар) бойынша операцияларды тоқтата тұру туралы
жазбаша өтінішін Банкке беруге. Көрсетілген мерзімде
Клиенттің қағаз жеткізгіштегі өтінішін алмаған жағдайда
Банк «Интернет-Банкинг» жүйесінде операцияларды бұғаттан
шығаруға құқылы.
6.2.25 ЭТҚ мәртебелерін, соның ішінде электрондық төлем
құжаты ААЖ-да орындалғанын растайтын мәртебесін
уақтылы тексеріп отыруға.


при утере носителя ключевой информации (в том
числе и в случае, если в последующем носитель ключевой
информации был найден) с последующим представлением
заявления на бумажном носителе в соответствии с п.6.2.19
Договора;

в случае потери, раскрытия, искажения личного
закрытого ключа электронной цифровой подписи или
использования его другими лицами с последующим
представлением заявления на бумажном носителе в
соответствии с п.6.2.19 Договора.
При получении от Клиента указанной информации Банк
осуществляет временную блокировку операций в системе
«Интернет-банкинг» до получения от Клиента заявления на
бумажном носителе в сроки, установленные п.п.6.2.24
настоящего пункта.
6.2.24 Представить в Банк письменное заявление на
бумажном носителе о приостановлении операций по Счету(ам) с использованием системы «Интернет-банкинг» в
случаях, предусмотренных п.п. 6.2.23 Договора, не позднее
следующего рабочего дня. В случае неполучения от Клиента
заявления на бумажном носителе в указанный срок, Банк
вправе отменить блокировку операций в системе «Интернетбанкинг».
6.2.25 Своевременно проверять в системе статусы ЭПД, в
том числе подтверждающие исполнение электронного
платежного документа в АИС.

6.3 Клиент құқылы:
6.3.1
«Интернет-банкинг»
жүйесіндегі
электрондық
банктік қызметтерді осы Келісімшартта қарастырылған
шарттармен пайдалануға.
6.3.2
Банктен
осы
Келісімшартта
қарастырылған
міндеттемелерді тиісті орындауды талап етуге.
6.3.3
«Интернет-банкинг»
жүйесінде
техникалық
(бағдарламалық) және операциялық сипаттағы сұрақтар
туындаған жағдайда Банктің
web-сайтында көрсетілген
телефон мекенжай арқылы осы мәселелерді шешу үшін
Банкке жүгінуге.
6.3.4
Келісімшарттың 10-б. қарастырылған тәртіппен осы
Келісімшартты одан әрі орындаудан бас тартуға.

6.3 Клиент имеет право:
6.3.1
Пользоваться
электронными
банковскими
услугами в системе «Интернет-банкинг» на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
6.3.2
Требовать от Банка надлежащего исполнения
обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
6.3.3
При возникновении вопросов технического
(программного) и операционного характера в системе
«Интернет-банкинг» обратиться в Банк для решения этих
вопросов по телефонам и адресам, указанным на сайте Банка.
6.3.4
Отказаться
от
дальнейшего
исполнения
настоящего Договора в порядке, предусмотренном ст.10
Договора.

6.4 Банк міндетті:
6.4.1
Клиентті (Клиенттің (болған жағдайда) уәкілетті
және жауапты жұмыскерін) «Интернет-банкинг» жүйесінде
жұмыс істеуді үйретуге.
6.4.2
Клиент, оны «Интернет-Банкинг» жүйесіне қосқаны
үшін комиссияны төлеген жағдайда Клиент тіркеу куәлігін
үшін осы Келісімшарттың 2-Бөлімінде көрсетілген
қимылдарды іске асыруға.
6.4.3
Клиент
осы
Келісімшартта
қарастырылған
талаптарды орындаған жағдайда жүйеге кіруі үшін Клиентке
кіріс кілті мен парольді бере отырып «Интернет-банкинг»
жүйесінде оны тіркетуге.
6.4.4
Клиентті «Интернет-банкинг» жүйесінде тіркегеннен
кейін электрондық банктік қызмет көрсетілетін Банктің
сайтының тиісті жұмыс істеуін қамтамасыз етуге.
6.4.5
Клиент осы Келісімшарттың, Банк пен Клиент
арасында жасалған басқа келісімдердің шарттарын және
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының
талаптарын сақтаған жағдайда Клиенттің ЭТҚ орындауға.
6.4.6
Клиенттен кілттік ақпарат тасымалдауыштың
ұрланғаны, жоғалғаны, рұқсатсыз қол жеткізу немесе
жеткізуге талпыныс болғаны туралы хабарлама алғаннан
кейін
дереу
«Интернет-банкинг»
жүйесі
бойынша
операцияларды тоқтата тұруға.
6.4.7
Электрондық банктік қызмет көрсеткен кезде

6.4 Банк обязан:
6.4.1
Произвести обучение Клиента (уполномоченного и
ответственного (при наличии) работника Клиента) работе с
системой «Интернет-банкинг».
6.4.2
Осуществить действия, указанные в Разделе 2
настоящего
Договора,
для
получения
Клиентом
регистрационного свидетельства при условии оплаты
Клиентом комиссии за подключение к системе «Интернетбанкинг».
6.4.3
При
выполнении
Клиентом
требований,
предусмотренных настоящим Договором, зарегистрировать
Клиента в системе «Интернет-банкинг» с присвоением ему
входного имени и пароля для доступа в систему.
6.4.4
После регистрации Клиента в системе «Интернетбанкинг» обеспечить ему надлежащее функционирование
сайта Банка, посредством которого предоставляются
электронные банковские услуги.
6.4.5
Исполнять ЭПД Клиента, при условии соблюдения
Клиентом условий настоящего Договора, иных соглашений,
заключенных между Банком и Клиентом и требований
действующего законодательства Республики Казахстан.
6.4.6
Немедленно приостановить операции по системе
«Интернет-банкинг» при получении от Клиента сообщения о
хищении, утрате ключевого носителя, совершении или
попытке совершения несанкционированного доступа.

ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етуге, электрондық
банктік қызметтерді ұсынған кезде Клиенттен алған
ақпаратты ашуға.
6.4.8
Клиентке қызмет көрсетуді «Интернет-банкинг»
жүйесінің технологиялық мүмкіндіктеріне сәйкес осы
Келісімшартта
және
Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіп пен
мерзімдерде жүзеге асыруға.
6.4.9
Клиенттің Шоты бойынша төлемдерді қабылданған
ЭТҚ негізінде және шоттағы жеткілікті сома мөлшерінде
жүзеге асыруға.
6.4.10 Осы Келісімшарттың 3.1-т. көрсетілген Банктің
мекенжайы бойынша Банктің
web-сайтында қажетті
ақпаратты жариялау арқылы «Интернет-банкинг» жүйесінде
қызмет көрсету тәртібінің барлық өзгерістері туралы
хабарламаны Клиентке уақытылы беріп отыруға.
6.4.11 «Интернет-банкинг» жүйесіне ақпараттық және
консультациялық сүйемелдеуді жүзеге асыруға.
6.4.12 ААЖ жұмысын қамтамасыз ететін және Клиенттің
банктік қызметтерге қол жеткізуіне әсер ететін техникалық,
бағдарламалық
және
басқа
құралдарға
енгізілетін
өзгертулерді (жаңартуларды) қолданысқа енгізу жоспары
туралы Клиентке хабарлап отыруға.

6.4.7
Обеспечить конфиденциальность информации при
предоставлении электронных банковских услуг, не
разглашать информацию, полученную от Клиента при
предоставлении электронных банковских услуг.
6.4.8
Осуществлять обслуживание Клиента в порядке и
сроки, установленные настоящим Договором, действующим
законодательством Республики Казахстан, в соответствии с
технологическими возможностями системы «Интернетбанкинг».
6.4.9
Осуществлять платежи по Счету Клиента на
основании принятых ЭПД в пределах сумм, доступных на
Счете.
6.4.10 Своевременно предоставлять Клиенту информацию
обо всех изменениях правил обслуживания в системе
«Интернет-банкинг» путем публикации необходимой
информации на сайте Банка по адресу, указанному в п. 3.1.
настоящего Договора.
6.4.11 Осуществлять информационное и консультационное
сопровождение системы «Интернет-банкинг».
6.4.12 Уведомлять Клиента о планируемом введении в
действие изменений (обновлений), вносимых в технические,
программные и другие средства, обеспечивающие работу
АИС, и влияющих на доступность Клиенту банковских услуг
в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

6.5 Банк құқылы:
6.5.1
Рұқсатсыз қол жеткізді деген күдік туындаған немесе
«Интернет-банкинг» жүйесі қызметінің қауіпсіздігін бұзу
талпыныстар болған жағдайда барлық мән-жай анықталғанға
дейін Клиент жіберген ЭТҚ – орындамауға, ал Клиент ЭТҚны Банкке жіберген жағдайда Клиенттен Клиенттің
қолтаңбасы мен мөрінің таңбаламасы (бар болған жағдайда)
басылған үлгілері бар құжатқа сәйкес Клиенттің уәкілетті
тұлғалары қолдарын қойған және Клиенттің мөрімен (бар
болған жағдайда) расталған төлем құжатын қағаз жеткізгіште
рәсімдеуді талап етуге.
6.5.2
Клиент осы Келісімшартты бұзған немесе тиісті
орындамаған жағдайда тоқтата тұру күнінен 2 (екі) жұмыс
күннен кешіктірмей электрондық хатпен Клиентке хабарлама
жібере отырып «Интернет-банкинг» жүйесі бойынша
Клиенттің жұмысын тоқтата тұруға.
6.5.3
Тіркеу куәлігін пайдалану мерзімі аяқталған немесе
тіркеу куәлігін кері қайтарып алған жағдайда Клиенттің
«Интернет-банкинг» жүйесіне кіруін бұғаттауға.
6.5.4
Профилактикалық
жұмыстар
жүргізу
және
бағдарламалық қамтаманы жаңарту үшін ол туралы сәйкес
хабарландыруды Банктің сайтында орналастырып «Интернетбанкинг» жүйесі жұмысын тоқтата тұруға.
6.5.5
Рұқсат етілмеген әрекеттердің/рұқсат етілмеген
операцияларлы жүргізу жағдайлары туындаған/Банктің
қолында үшінші тұлғалар тарабынан рұқсат етілмеген
операциялар жүргізу тәуекелі/қаупі туралы ақпарат болған
жағдайда «Интернет-Банкинг» жүйесі арқылы қызмет
көрсетуді тоқтат тұруға.
6.5.6
Келісімшартта
қарастырылған
жағдайларда
Келісімшартты одан әрі орындаудан біржақты бас тартуға.
6.5.7
Осы Келісімшарттың шарттарына сәйкес Клиент
төлеуге тиіс комиссиялар мен басқа сомаларды Шоттарды
тікелей дебеттеу жолымен Клиенттің Банкте ашылған кез
келген Шотынан есептен шығаруға.
6.5.8
Техникалық себептермен Клиенттің жұмыс орнында
«Интернет-Банкинг» жүйесін қосуға мүмкіндік болмаған
жағдайда осы Келісімшарт жасалған сәттен бастап 10 (он)
жұмыс күн ағымында Келісімшартты одан әрі орындаудан
біржақты бас тартуға.
6.5.9
Абоненттік төлемдер және Банктің «Интернет-

6.5 Банк имеет право:
6.5.1
В
случае
возникновения
подозрений
на
несанкционированный доступ и попытки нарушения
безопасности функционирования системы «Интернетбанкинг» не исполнять переданные Клиентом ЭПД до
выяснения всех обстоятельств, а в случае направления
Клиентом Банку ЭПД потребовать также от Клиента
оформления платежного документа на бумажном носителе,
подписанного уполномоченными лицами Клиента и
заверенного печатью Клиента (при наличии) в соответствии
с документом с образцами подписей уполномоченных лиц
Клиента.
6.5.2
Приостанавливать работу Клиента по системе
«Интернет-банкинг»,
в
случаях
нарушения
или
ненадлежащего исполнения Клиентом настоящего Договора,
с направлением Клиенту электронного письма с
уведомлением не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты
приостановления.
6.5.3
Блокировать доступ Клиента в систему «Интернетбанкинг»
в
случае
истечения
срока
действия
регистрационного свидетельства, приостановления действия
или отзыва регистрационного свидетельства.
6.5.4
Приостанавливать работу системы «Интернетбанкинг» для проведения профилактических работ и
обновления программного обеспечения с размещением
соответствующих уведомлений на сайте Банка.
6.5.5
В случае возникновения несанкционированных
действий/попыток осуществления несанкционированных
операций/наличия у Банка информации об имеющемся
риске/угрозе осуществления несанкционированных операций
со стороны третьих лиц, приостановить предоставление
услуг посредством системы «Интернет-банкинг».
6.5.6
В одностороннем порядке отказаться от
дальнейшего исполнения настоящего Договора в случаях,
предусмотренных Договором.
6.5.7
Списывать
комиссии
и
другие
суммы,
подлежащие уплате Клиентом в соответствии с условиями
настоящего Договора с любых Счетов Клиента, открытых в
Банке, путем прямого дебетования таких Счетов.
6.5.8
В одностороннем порядке отказаться от
дальнейшего исполнения Договора в течение 10 (десяти)

Банкинг» жүйесіне қызмет көрсету басқа Тарифтерінің
мөлшерлерін біржақты тәртіпте өзгертуге. Клиенттің осы
Келісімшарттың
10-бабында
қарастырылған
тәртіпте
айтылған келісімі бойынша электрондық төлем қызметтерінің
тарифтерін өзгертуге. Банк Клиентті тарифтер өзгергені,
операциялық күннің ұзақтығы өзгергені туралы, хабарламаны
Банктің
үй-жайларында
және
(немесе)
Банктің:
www.nurbank.kz сайтында орналастыру арқылы тиісті
өзгертулерді қолданысқа енгізетін күннен 10 (он) күнтізбелік
күн бұрын хабардар етеді.
6.5.10 Егер Банк Клиенттің жабық криптографиялық кілтіне
қол жеткізу режімі бұзылғанын немесе оған себеп болатын
(жоғалту, ұрлау, рұқсатсыз кіру және т.с.с.) әрекеттерді
болжалдаған немесе Клиент осы Келісімшарттың шарттарын
бірнеше рет бұзған жағдайда, сондай-ақ осы Келісімшарт кез
келген
негіздермен
тоқтатылған
жағдайда
осы
Келісімшарттың шеңберінде Клиентке берілген және
Куәландырушы орталығында тіркелген тіркеу куәлігін
қайтарып алуға.
6.5.11 абоненттік қызмет көрсетілімін төлеу үшін Шот
ретінде Қосылу туралы өтініште көрсетілген Клиенттің
Шотында ақша болмаған/тыйым салынған не болмаса шығыс
операциялары тоқтатылған/ақшаны пайдалануға уақытша
шектеген жағдайда және Клиент көрсетілген комиссияны
басқа әдіспен
3 (үш) күнтізбелік айдан астам уақыт
төлемеген жағдайда Банк Клиенттің берешек сомасын толық
төлегенге дейін «Интернет-банкинг» жүйесінде қызмет
көрсетуді біржақты тәртіппен тоқтата тұруға құқылы.

рабочих дней с момента заключения настоящего Договора в
случае отсутствия возможности подключить систему
«Интернет-банкинг» на рабочем месте Клиента по
техническим причинам и/или не подписания Клиентом Акта.
6.5.9
В одностороннем порядке изменять размер
абонентской платы и иные Тарифы Банка на обслуживание
системы «Интернет-банкинг». Изменять тарифы на
электронные платежные услуги с согласия Клиента,
выраженного в порядке, предусмотренном ст.10 настоящего
Договора. 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.
6.5.10
В случае, если Банк предполагает нарушение
режима доступа к закрытому криптографическому ключу
Клиента или действия, способствующие этому (утеря, кража,
несанкционированный доступ и т.п.), либо в случае
неоднократного нарушения Клиентом условий настоящего
Договора, а также в случае прекращения настоящего
Договора по любым основаниям, отозвать регистрационное
свидетельство, выданное Клиенту в рамках настоящего
Договора, зарегистрированное в Удостоверяющем центре.
6.5.11
В случае отсутствия денег/при наложении ареста
либо приостановления расходных операции/временном
ограничении на распоряжение деньгами на Счете Клиента,
указанном в Заявлении о присоединении в качестве Счета
для оплаты абонентского обслуживания, и не оплаты
Клиентом указанной комиссии иным способом более 3 (трѐх)
календарных месяцев, Банк вправе в одностороннем порядке
приостановить оказание услуг в системе «Интернет-банкинг»
до полной оплаты Клиентом суммы задолженности.

7. Қызмет үшін ақы төлеу

7. Оплата услуг

7.1. Банктің «Интернет-банкинг» жүйесіне қосу қызметіне
және Клиент электрондық цифрлық қолтаңба алуын
ұйымдастырғаны үшін комиссия төлеу Қосылу туралы
өтінішті берген күні Банктің қолданыстағы Тарифтеріне
сәйкес Клиент қолма-қол ақша төлеу арқылы не болмаса Банк
Қосылу туралы өтініште көрсетілген Шотынан комиссия
сомасын есептен шығару жолымен жүзеге асырылады. Бұл
ретте Клиенттің талабы бойынша Банк Актіге қол қойылған
айдың соңғы жұмыс күнінен кешіктірмей көрсетілген
қызметтердің шот-фактурасын Клиентке береді.
7.2 Абоненттік төлем ай сайын, айдың соңғы жұмыс күні,
Банктің қолданыстағы Тарифтеріне сәйкес Қосылу туралы
өтініште көрсетілген Шотынан Банк тікелей дебеттеу арқылы
жүзеге
асырылады.
Клиент
электрондық
цифрлық
қолтаңбаны алу жосығын ұйымдастырғаны үшін комиссия
төлем Клиент электрондық цифрлық қолтаңбаны алған сайын
(Тіркеу куәлігінің әрекет ету мерзімі аяқталғаннан кейін)
жасалады.
7.3. осы Келісімшарттың 7.1 және 7.23-тармақтарына сәйкес
ай сайынғы абоненттік төлемді айырып алатын күні Банк осы
Келісімшарт көрсеткен қызметі үшін төлем жасау үшін
Қосылу туралы өтініште көрсетілген Шотта ұлттық
валютадағы ақшаның қажетті сомасын қамтамасыз етуге
міндетті. Шотта ақша жеткілікті болған кезде Банк берген
төлем ордері онда көрсетілген сомаға орындалуы тиіс. Шотта
ақша жеткіліксіз болған немесе ақша болмаған кезде Банк
берген төлем ордері бір жылдың ішінде Шоттың
картотекасында сақталады. Егер комиссияны өндіріп алуға
арналған Шотта және Банктегі теңгемен ашылған басқа
Шоттарында қажетті ақша сомасы болмаса немесе ақшаны

7.1. Оплата услуг Банка за подключение к системе
«Интернет-банкинг» и комиссии за организацию получения
Клиентом электронной цифровой подписи, осуществляется в
день представления Клиентом в Банк Заявления о
присоединении согласно действующим Тарифам Банка
путем оплаты Клиентом наличными либо путем списания
Банком суммы комиссии со Счета, указанного в Заявлении о
присоединении. При этом по требованию Клиента Банк
предоставляет счет-фактуру на оказанные услуги, но не
позднее последнего рабочего дня месяца, в котором
подписан Акт.
7.2.
Оплата
абонентской
платы
производится
ежемесячно, в последний рабочий день месяца путем
прямого дебетования Банком Счета, отмеченного в
Заявлении о присоединении, в соответствии с Тарифами
Банка. Оплата комиссии за организацию получения
Клиентом электронной цифровой подписи производится при
каждом получении Клиентом электронной цифровой
подписи.
7.3.
В соответствии с пунктами 7.1 и 7.2 настоящего
Договора Клиент обязан обеспечить наличие необходимой
суммы денег на Счете в национальной валюте, указанном в
Заявлении о присоединении, в качестве Счета для оплаты
услуг, оказанных Банком по настоящему Договору, в день
изъятия ежемесячной абонентской платы. При достаточности
денег на Счете платежный ордер, предъявленный Банком,
должен быть исполнен на сумму денег, указанную в нем. В
случае недостаточности или отсутствия денег на Счете,
платежный ордер Банка хранится в картотеке к Счету в
течение одного года. В случае если на Счете,

жұмсауға Шот бойынша шектеу қойылса абоненттік төлемді
Клиент қолма-қол ақшалай төлеуге немесе басқа банктерде
ашылған банктік шоттарынан аударуға міндетті.
7.4. Осы Келісімшарт бойынша абоненттік төлемді,
комиссиялар мен басқа төлемдерді толығымен төлеуге Шотта
ақша жеткіліксіз болған жағдайда Банк жетпеген соманы
Шоттарды тікелей дебеттеу жолымен Клиенттің Банкте
ашылған кез келген басқа банктік шотынан айырып алуға
құқылы.
7.5. Шоттағы(-тардағы) ақшаға тыйым салынған/шығыс
операцияларын тоқтата тұрған/пайдалануға уақытша шектеу
қойылған/үшінші тұлғалардың
талаптары Шоттың
картотекасында
сақталған
жағдайда
абоненттік
төлемді/абоненттік төлем бойынша берешекті алу Шоттағы
ақшаға тыйымды/шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы
өкімді/пайдалануды уақытша шектеуді алғаннан кейін
жүргізіледі немесе Клиенттің Банкте ашылған басқа банктік
шоттарын тікелей дебеттеу жолымен өндіріліп алынады.
7.6. осы Келісімшарт бұзылған/Шот(-тар) жабылған жағдайда
Клиент
Банктің
Тарифтеріне
бекітілген
мөлшерде
комиссияны/ағымдағы ай үшін абоненттік төлемді, сондай-ақ
осы Келісімшарт бойынша барлық берешекті төлеп беруге
міндетті.
7.7. Клиентке қызмет көрсету өңірі өзгерген жағдайда
Клиенттің өтініші негізінде абоненттік төлем өндіріліп
алынатын Шот(-тар) Банктің басқа филиалында өзгертіледі.
7.8. Клиент «Интернет-Банкинг» жүйесін пайдаланып, (төлем
қызметтері) Шот бойынша операция жүргізгені үшін
комиссиялар Банктің Тарифтерімен белгіленген мөлшерде,
ондай шотты жүргізу валютасында тікелей дебеттеу жолымен
операция жүргізілген шоттан өндіріп алады. Комиссия
бойынша берешекті төлеу үшін банктік шотта ақша
жеткіліксіз болған жағдайда Банк берешек сомасын
Клиенттің Банкте ашылған басқа банктік шоттарын тікелей
дебеттеу жолымен өндіріп алуға құқылы.

8. «Интернет-Банкинг» жүйесінде көрсетілетін
қызметтерден ажырату
8.1. Банк Клиентті қызметтерден ажыратуды Клиент Банкке
берген жазбаша арызының негізінде жүзеге асырады.
8.2. Банк Клиентті мына жағдайларда:
- Клиент осы Келісімшарттың шарттарын бұзған немесе
лайықты орындамаған;
- Клиент Банкте банктік шоттар ашуға негіз болған барлық
келісімшарттар бұзылған кезде;
- Клиент «Интернет-Банкинг» қызметін 1 (бір) жылдан астам
уақыт тұтынбаған кезде қызметтерден ажыратуға құқылы.
8.3.
«Интернет-Банкинг»
жүйесінде
қызметтерден
ажыратылған кезден, Клиентті хабардар ету бойынша осы
Келісімшарттың
10.3-тармағында
қарастырылған
жосықтарын жүргізбей-ақ осы Келісімшарт тоқтатылған
болып есептеледі.

предназначенном для изъятия комиссии, и иных Счетах,
открытых в Банке в тенге, отсутствует необходимая сумма,
либо по Счету установлены ограничения по распоряжению
деньгами, Клиент обязан
внести абонентскую плату
наличными деньгами или перечислить ее с банковских
счетов, открытых в других банках.
7.4.
В случае если денег на Счете недостаточно для
осуществления абонентской платы, комиссий и иных
платежей по настоящему Договору в полном размере, Банк
вправе изъять недостающую сумму с любого другого
банковского счета Клиента, открытого в Банке, путем
прямого дебетования Счета (-ов).
7.5.
В случае наложения ареста/приостановления
расходных
операций/временного
ограничения
на
распоряжение деньгами на Счете (-ах)/хранения в картотеке
к Счету требований третьих лиц, списание абонентской
платы/задолженности по абонентской плате производится
после
снятия
ареста/отмены
распоряжения
о
приостановлении расходных операции/отмены временного
ограничения на распоряжение деньгами на Счете (-ах) или
изымается с других банковских счетов Клиента, открытых в
Банке, путем прямого их дебетования.
7.6.
В
случае
расторжения
настоящего
Договора/закрытия Счета (-ов) Клиент обязан оплатить
комиссию/абонентская плату за текущий месяц в размере,
установленном Тарифами Банка, а также всю имеющуюся
задолженность по настоящему Договору.
7.7.
В случае изменения региона обслуживания Клиента,
на основании заявления Клиента производится изменение
Счета (-ов) в другом филиале Банка, с которого будет
производиться списание абонентской платы.
7.8.
Комиссии за операции, проведенные Клиентом по
Счету (-ам) с использованием системы «Интернет-банкинг»
(платежные услуги), взимаются Банком с банковского счета,
с которого проводилась операция, путем прямого
дебетования в валюте ведения такого счета, в размере,
установленном Тарифами Банка. При отсутствии на
банковском счете суммы денег, достаточной для оплаты
задолженности по комиссии, Банк вправе изъять сумму
задолженности с иных банковских счетов Клиента, открытых
в Банке, путем прямого дебетования.
8.Отключение от услуг, предоставляемых в системе
«Интернет-банкинг»
8.1. Банк осуществляет отключение Клиента от услуг на
основании
письменного
заявления,
представленного
Клиентом в Банк.
8.2. Банк вправе отключить Клиента от услуг:
в случае нарушения или ненадлежащего исполнения
Клиентом условий настоящего Договора;
при расторжении всех договоров,
на основании
которых у Клиента в Банке открыты банковские счета;
при неиспользовании Клиентом услуг системы
«Интернет-банкинг» более 1 (одного) года.
8.3. С момента отключения от услуг в системе «Интернетбанкинг» настоящий Договор считается прекращенным, без
осуществления процедур по уведомлению Клиента,
предусмотренных п.10.3 настоящего Договора.
9.Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

9. Тараптардың жауапкершілігі және дауларды шешу
тәртібі
9.1. Осы Келісімшарт бойынша өз міндеттемелерін
орындамағаны немесе тиісті орындамағаны үшін Тараптар
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность
в
соответствии
с
действующим
законодательством Республики Казахстан и настоящим
Договором.

және осы Келісімшартқа сәйкес жауапкершілік артады.
9.2. Банк Клиентпен жасалған банктік (ағымдағы)
шот/банктік салым келісімшартына сәйкес электрондық
төлем құжаттарды уақытылы және дұрыс орындамауы үшін
жауапкершілікке тартылады, яғни шығын келтіргені үшін,
соның ішінде Клиенттің электрондық төлем құжатын
орындаудан негізсіз бас тартқан немесе лайықсыз
орындағаны үшін, Банк Клиентке, оның жазбаша талабы
бойынша шығынды 2 (екі) айлық есептік көрсеткіш
мөлшерінде өтеп береді.айлық есептік көрсеткіштің мөлшері
шығын келтірілген күні қолданыстағы заңнамаға сәйкес
белгіленеді. Шығынды өтеу ақшаны Клиенттің банктік
шотына аудару арқылы жүзеге асырылады.
9.3. Клиент кілттік ақпарат жеткізгішті жария ету және
немесе жоғалту салдарынан, жария болу, жоғалту не болмаса
рұқсатсыз қол жеткізуге әкелген себептеріне қарамастан,
уәкілеттігі жоқ тұлғалар Клиенттің кілттік ақпарат
жеткізгішіне және жабық кілтіне кіру салдарынан келген
шығындарға Банк жауапкершілік артпайды.
9.4. Банк:
 Клиент Интернет-Банкингіге кіру үшін қажетті логин
мен кілтсөзді жария ету немесе жоғалту және/немесе кілттік
ақпарат жеткізгішті жоғалту немесе Клиент оны үшінші
тұлғаларға беру салдарынан Клиенттің банктік шоттарында
орналастырылған Клиенттің ақшалай қаржысына рұқсатсыз
қол жеткізілуіне;
 Клиенттің «Интернет-банкинг» жүйесін пайдалана
отырып өз Шоты бойынша операцияларды тоқтата тұру
туралы қағаз жеткізгіштегі жазбаша өтінішін Банк алған сәтке
дейін Клиенттің шоты бойынша өкім беру құқығы жоқ
тұлғалар Клиенттің ЭЦҚ пайдаланғаны үшін;
 Клиент интернет желісіне кіру туралы келісімшартқа
отырған
интернетпровайдердің
кінәсінен
Клиентке
қызметтерді көрсетпеген немесе уақтылы көрсетпегені үшін;
 Осы Келісімшарт бойынша қызмет көрсетуге
пайдаланылатын
бағдарламалық
қамтамасыз
етудегі
іркілістерге Банк кінәлі болмаған жағдайда;
 Клиенттің қайталанып жіберілген өкімінің негізінде
Клиенттің банктік шоттарынан сомаларды қайталап есептен
шығарғаны;
 Бағдарламалық қамтамасыз ету мен Клиенттің дербес
компьютері түрлі вирустар мен басқа бүлінулерден қауіпсіз
болмағанына;
 (Интернетке және басқаларына кіру рұқсатын беретін
провайдер) үшінші тарап қамтамасыз ететін және олардың
көмегімен
қызмет
көрсетілетін
«Интернет-Банкинг»
жүйесіндегі құралдар, өнімдер мен қызметтер үшін;
 Клиент «Интернет-Банкинг» жүйесі арқылы жіберген
ақпараттардың мазмұнына жауапкершілікке тартылмайды
және аталған жүйені пайдалану нәтижесінде Клиентке
келтірілген шығындарға да, егер Банктің кінәсі болмаса,
жауапкершілікке тартылмайды;
 Осы Келісімшартта қарастырылған жағдайлардан басқа
кезде Банкке ақша аударуы үшін қағаз жеткізгіште және
электрондық төлем құжаты ретінде
рәсімделген төлем
құжатын Банкке берген жағдайда Клиенттің банктік шотынан
екінші рет ақша сомасын есептен шығарғаны үшін
жауапкершілік артпайды.
9.5. Клиент «Интернет-банкинг» жүйесі арқылы жіберген
ақпараттың мазмұнына жауап бермейді және аталған жүйені
пайдалану нәтижесінде Клиентке келтірілген шығындарға
Банк жауапкершілік артпайды.
9.6. Кілттік ақпарат жеткізгішті пайдалану және сақтау
қауіпсіздігіне керекті жағдай жасау Клиентке жүктеледі.
9.7. Клиент:

9.2. Банк несет ответственность за своевременность и
правильность
исполнения
электронных
платежных
документов в соответствии с договором банковского
(текущего) счета/банковского вклада, заключенным с
Клиентом, т.е. за причинение ущерба, в том числе в случае
необоснованного отказа от исполнения или ненадлежащего
исполнения электронного платежного документа Клиента,
Банк возмещает Клиенту по его письменному требованию
ущерб в размере 2 (двух) месячных расчетных показателей.
Размер месячного расчетного показателя устанавливается в
соответствии с законом, действующим на дату нанесения
ущерба.
Возмещение ущерба осуществляется путем
перевода на банковский счет Клиента.
9.3. Банк не несет ответственности за ущерб, возникший
вследствие разглашения и/или утраты Клиентом носителя
ключевой информации, вследствие доступа к носителю
ключевой информации и закрытым ключам Клиента
неуполномоченных лиц, вне зависимости от причин,
приведших таким образом к разглашению, утрате либо
несанкционированному доступу.
9.4. Банк не несет ответственности:

за несанкционированный доступ к денежным
средствам Клиента, размещенным на его банковских счетах,
вследствие разглашения или утери Клиентом логина и
пароля, необходимых для входа в Интернет-банкинг и/или
утери или передачи Клиентом третьему лицу носителя
ключевой информации;
 за использование ЭЦП Клиента лицами, не имеющими
права давать распоряжения по счетам Клиента, до момента
получения Банком письменного заявления Клиента на
бумажном носителе о приостановлении операций по его
Счетам с использованием системы «Интернет-банкинг»;
 непредоставление
или
несвоевременное
предоставление услуг Клиенту по вине интернет-провайдера,
с которым у Клиента заключен договор о предоставлении
доступа к сети интернет;

за сбои в программном обеспечении, с
использованием которого предоставляются услуги по
настоящему Договору, если они происходят не по вине
Банка;

за повторное
списание сумм с банковских
счетов Клиента в случае, если такое списание произведено на
основании повторно переданных указаний Клиента;

за безопасность программного обеспечения и
персонального компьютера Клиента от различных вирусов и
других повреждений;

за средства, продукты и услуги, с помощью
которых производится обслуживание в системе «Интернетбанкинг», обеспечиваемые третьей стороной (провайдер
доступа к Интернету и пр.).

за содержание информации, передаваемой
Клиентом через систему «Интернет-банкинг» и не несет
ответственность за убытки, понесенные Клиентом не по вине
Банка в результате использования указанной системы.
 за повторное списание сумм с банковских счетов
Клиента, в случае представления в Банк для исполнения
перевода платежного документа, оформленного на
бумажном носителе и в виде электронного платежного
документа, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Договором
9.5. Банк не отвечает за содержание информации,
передаваемой Клиентом через систему «Интернет-банкинг»
и не несет ответственность за убытки, понесенные Клиентом
не по вине Банка в результате использования указанной
системы.

 Кілттік ақпарат жеткізгішті пайдалану және сақтау
қауіпсіздігіне керекті жағдай жасауға;
 Логин мен кілтсөз жария болған/кілттік ақпарат
жеткізгіш ұрланған/жоғалған жағдайда Банкті уақытында
хабардар етуге жауапты.
9.8. осы Келісімшарт бойынша көрсетілген қызмет төлемін
кешіктіргені үшін/осы Келісімшарттың 7.3-т. белгіленген
талаптарды орындамағаны үшін Банк Клиент төлеуге тиіс
соманың 0,1% мөлшерінде әр кешіктірген күн үшін өсімақы
төлеуді Клиенттен талап етуге құқылы.
9.9. Электрондық төлем құжатын пайдалану салдарынан,
оның ішінде, егер құжаттар бір Тараппен тиісті әдіспен
рәсімделіп жеткізілсе, екінші Тарап оны тексеріп қабылдап
қате электрондық құжаттарды орындау салдарынан бір
Тарапқа келтірілген шығындар еш Тарап жауапкершілік
артпайды.
9.10.
Куәландырушы орталық пен Клиент арасында
туындаған барлық даулар мен келіспеушіліктерге Банк
жауапкершілік артпайды.
9.11.
Келісімшарттың
6.5.1-6.5.5-тармақшаларында
көрсетілген жағдайларда операциялар тоқтатыла тұрған кезде
Куәландырушы орталық Клиенттің тіркеу куәлігінің әрекетін
тоқтата тұруына/кері шақыруына/жоюына байланысты
Куәландырушы орталық Клиентті тіркеуден бас тартқанына
байланысты «Интернет-Банкинг» жүйесінде операциялардың
тоқтатыла тұруына Банк жауапкершілік артпайды.
9.12.
Банк пен Клиент тежеусіз күш: өрт, зілзала, электр
қуаты берілімінің олқылығы, апат, жаппай тәртіпсіздік,
ереуіл, әскери қимылдар, Тараптар өз функцияларын
орындауға кедергі болатын осы Келісімшартта көрсетілген
қызметтердің түрлеріне тікелей немесе жанай тыйым салатын
Қазақстан
Республикасының
заңнамалық
актілерінің,
мемлекеттік органдардың қаулылары мен өкімдерінің өз
күшіне ену салдарынан өз міндеттемелерін ішінара немесе
толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады.
9.13.
Осы Келісімшарт бойынша туындайтын дауларды
Талаптар келіссөз жүргізу арқылы шешеді. Клиент кінәратарызды Банкке жазбаша түрде байланыстың электрондық
арналарымен «Интернет-Банкинг» жүйесінің кіріс поштасына,
Банктің сайтында көрсетілген электронды мекенжайға,
Банктің сайтында көрсетілген WhatsApp нөміріне жібереді.
Кінәрат-арызды қарау мерзімі оны алған күннен бастап 15 (он
бес) күнді құрайды.
9.14.
Осы Келісімшартты орындауға байланысты даулар
туындаған жағдайда Тараптарда сақтаулы тұрған «Интернетбанкинг» жүйесін пайдалана отырып жүргізілген операциялар
туралы ақпарат жазылған магнитті жеткізгіш және оның
негізінде дайындалған қағаз жеткізгіштегі құжаттар дәлел
болып табылатынын Тараптар мойындайды.
9.15.
Келіссөз арқылы келісім мүмкін болмаған жағдайда
дау
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
қарастырылған тәртіппен, Банктің таңдауы бойынша Банк
немесе оның филиалы орналасқан жергілікті сотта қаралу
керек.
9.16.
Жүргізілген техникалық сараптама шығындарын осы
Келісімшарт және/немесе Қазақстан Республикасының
қолданыстағы заңнамасымен белгіленген міндеттемелерді
бұзушы деп танылған Тарап өтейді.
10. Осы Келісімшарттың әрекет ету мерзімі, оны бұзу
және өзгерту
10.1 Осы Келісімшарт Клиентке Келісімшарт жасалғаны
туралы хабарлама берілгеннен кейін жасалған деп есептеледі
және күшіне енеді.

9.6. Ответственность за создание надлежащих условий
безопасности при использовании и хранении носителя
ключевой информации возлагается на Клиента.
9.7. Клиент несет ответственность за:
 создание надлежащих условий безопасности при
использовании и хранении носителя ключевой информации;
 своевременное уведомление Банка в случае
разглашения логина и пароля/кражи/утраты ключевого
носителя информации.
9.8. В случае задержки оплаты услуг по настоящему
Договору/неисполнения требований, установленных п. 7.3
настоящего Договора, Банк вправе потребовать от Клиента
уплаты пени в размере 0,1% от подлежащей оплате суммы за
каждый день просрочки.
9.9. Каждая Сторона не несет ответственности за убытки,
понесенные другой Стороной не по вине первой в результате
использования электронных документов, в том числе при
исполнении ошибочных электронных документов, если эти
документы надлежащим образом оформлены и доставлены
одной Стороной, а другой Стороной проверены и приняты.
9.10.
Банк не несет ответственности по всем спорам и
разногласиям, возникающим между Удостоверяющим
центром и Клиентом.
9.11.
Банк не несет ответственности за приостановление
операций в системе «Интернет-банкинг» в связи с отказом
Удостоверяющего центра в регистрации Клиента, в связи с
приостановлением
действия/отзывом/аннулированием
Удостоверяющим центром регистрационного свидетельства
Клиента, в случае приостановления операций в случаях,
указанных в п.п.6.5.1-6.5.5 Договора.
9.12.
Банк и Клиент освобождаются от ответственности за
частичное или неполное неисполнение обязательств, если оно
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы:
пожара, землетрясения, сбоя подачи электроэнергии, аварии,
массовых беспорядков, забастовки, военных действий,
вступления в силу законодательных актов Республики
Казахстан, постановлений и распоряжений государственных
органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в
Договоре
виды
деятельности,
препятствующие
осуществлению Сторонами своих функций по Договору, и
других обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон.
9.13.
Споры, возникшие по настоящему Договору,
Стороны обязуются разрешать путем переговоров. Претензия
представляется Клиентом в Банк в письменном виде по
входящей
почте
системы
«Интернет-банкинг»,
по
электронным каналам связи на электронный адрес,
указанный на сайте Банка, на WhatsApp, по номеру,
указанному на сайте Банка. Срок рассмотрения претензии
составляет 15 (пятнадцать) дней с даты ее получения.
9.14.
В случае возникновения споров, связанных с
исполнением настоящего Договора, Стороны признают
доказательствами хранящиеся у Сторон магнитные носители
с записанной на них информацией о произведенных с
использованием системы «Интернет-банкинг» операциях и
изготовленные на их основе документы на бумажном
носителе.
9.15.
В случае невозможности достижения согласия путем
переговоров, спор подлежит рассмотрению в суде по месту
нахождения Банка либо его филиала, по выбору Банка, в
порядке, предусмотренном законодательством Республики
Казахстан.
9.16.
Расходы за проведение технической экспертизы
возмещаются
Стороной, признанной нарушившей
обязательства, установленные настоящим Договором и/или
действующим законодательством Республики Казахстан.

10.2.
Клиент Банкке «Интернет-Банкинг» жүйесінде
ұсынылатын қызметтерден ажырату туралы өтініш беру және
Банктің Тарифтеріне сәйкес абоненттік төлемді қосып,
көрсетілген қызметтердің құнын төлеу арқылы біржақты
соттан тыс тәртіпте осы Келісімшарттан бас тартуға құқылы.
10.3.
Банк
Клиентке
Келісімшартты
тоқтатуды
болжалдаған күнінен 30 (отыз) күнтізбелік күні бұрын тиісті
жазбаша хабарлама жіберу арқылы біржақты соттан тыс
тәртіпте осы Келісімшарттан бас тартуға құқылы.
10.4.
Банк Клиенттің келісімін алып, осы Келісімшарт
бойынша
электрондық
төлем
қызметтері
бойынша
комиссиялардың мөлшерлерін көтеруге, сондай-ақ Банк
көрсететін электрондық төлем қызметтерінің маңызды
шарттарының өзгеруіне байланысты осы Келісімшартқа
өзгертулер мен толықтырулар енгізуге құқылы. Комиссия
мөлшерлерін көтеру туралы Банктің ниеті Клиентке
«Интернет-Банкинг» жүйесін пайдаланып жіберіледі де
Банктің
сайтында
орналастырылады.
Келісімшартқа
енгізілген өзгертулер/толықтырулар туралы хабарлама
Банктің сайтына орналастырылады. Келесі жағдайлардың бірі
орын алған:
 Егер Клиент Банк төлем қызметтері бойынша комиссия
мөлшерлерін көтеруге ниетті екені туралы хабарламаны
жіберген және ондай хабарламаны және/немесе төлем
қызметтерінің маңызды шарттарының өзгеруіне байланысты
осы Келісімшартқа өзгертулер мен толықтырулар енгізетіні
туралы хабарламаны орналастырған күннен 10 (он)
күнтізбелік
күннің
ішінде
комиссиялардың
жаңа
мөлшерлерімен/Келісімшартқа
енгізілетін
өзгертулермен/толықтырулармен келіспеуіне байланысты
Келісімшартты одан әрі жалғастырудан бас тартатыны
туралы хабарламасын Банкке бермесе;
 Айтылған хабарламаны Клиентке жіберген, Банктің
сайтына орналастырған күннен 10 (он) күнтізбелік күн
өткеннен кейін Клиент осы Келісімшарт бойынша
көрсетілетін электрондық төлем қызметтерін пайдалануды
жалғас тыра берсе, онда Клиенттің келісімін Банк алған
болып есептеледі.
10.5. Банк осы Келісімшартқа төлем қызметтеріне байланысы
жоқ басқа өзгертулер және/немесе толықтырулар енгізуге
құқылы. Енгізілген өзгертулер және/немесе толықтырулар
туралы ақпаратты Банк Клиентке ондай өзгертулер
және/немесе толықтырулар күшіне енетін күннен 10 (он)
күнтізбелік күннен бұрын Банктің үй-жайларында және
Банктің www.nurbank.kz сайтына орналастыру арқылы
жеткізеді. Клиент Келісімшарт әрекет ететін мерзім ішінде
жоғарыда
айтылған
өзгертулерді
және/немесе
толықтыруларды «Нұрбанк» АҚ-ның филиалына кіріп
және/немесе Банктің www.nurbank.kz сайтына кіріп, өз
бетінше бақылап отыруға міндетті.
10.6. Келісімшартқа өзгертулер және/немесе толықтырулар
енгізілгені туралы ақпаратты Банк орналастырғаннан кейін
Клиент 10 (он) күнтізбелік күннің ішінде Келісімшартқа
енгізілетін
төлем
қызметтеріне
байланысы
жоқ
өзгертулермен/толықтырулармен келіспеуіне байланысты
Келісімшартты одан әрі жалғастырудан бас тартатыны
туралы
хабарламасын
Банкке
бермеуі
Клиент
Келісімшарттың жаңа редакциясымен келісетінін және
енгізілген өзгертулерді/толықтыруларды назарға алып, оған
қосылатынын білдіреді.
10.7. Банк
Келісімшартқа
енгізген
өзгертулермен/толықтырулармен келіспеген жағдайда Клиент
«Интернет-Банкинг» жүйесінде қызмет көрсетілімінен
ажырату туралы өтініш беріп, Банк алдындағы бүкіл
берешегін өтеуге міндетті. Осы Келісімшарт толық өзара есеп
айырысып, барлық даулы және расталмаған операцияларды

10. Срок действия настоящего Договора, условия его
расторжения и изменения
10.1.
Договор считается заключенным и вступает в силу
после выдачи Клиенту уведомления о заключении Договора.
10.2.
Клиент вправе отказаться от настоящего Договора в
одностороннем внесудебном порядке путем представления в
Банк заявления об отключении от услуг, предоставляемых в
системе «Интернет-банкинг» и оплаты стоимости оказанных
услуг в соответствии с Тарифами Банка, включая
абонентскую плату.
10.3. Банк вправе отказаться от настоящего Договора в
одностороннем внесудебном порядке путем направления
Клиенту соответствующего письменного уведомления, за 30
(тридцать) календарных дней до предполагаемой даты
прекращения Договора.
10.4. Банк вправе с согласия Клиента увеличивать размеры
комиссии
по
электронным
платежным
услугам,
оказываемым по настоящему Договору, а также вносить
изменения и/или дополнения
в настоящий Договор,
связанные с изменениями существенных условий оказания
Банком электронных платежных услуг. Уведомление о
намерении Банка увеличить размер комиссий направляется
Клиенту с использованием системы «Интернет-банкинг» и
размещается
на
сайте
Банка.
Уведомление
об
изменениях/дополнениях в Договор размещается на сайте
Банка.
Согласие Клиента считается полученным Банком при
наступлении одного из следующих условий:

в случае, если Клиент в течение 10 (десяти)
календарных дней со дня направления Банком уведомления
о намерении увеличить размер комиссий по платежным
услугам и размещения такого уведомления и/или
уведомления о внесении изменений/дополнений в Договор,
связанных с изменениями существенных условий оказания
платежных услуг,
на сайте Банка не представил в Банк
уведомления об отказе от дальнейшего исполнения Договора
в
связи
с
несогласием
с
новыми
размерами
комиссий/вносимыми
в
Договор
изменениями/дополнениями;

если по истечении 10 (десяти) календарных дней со
дня направления указанного уведомления Клиенту,
размещения уведомления на сайте
Банка
Клиент
продолжает пользоваться электронными платежными
услугами, оказываемыми по настоящему Договору.
10.5.
Банк вправе в одностороннем порядке вносить в
настоящий Договор иные изменения и/или дополнения, не
связанные с платежными услугами. 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. Клиент обязан самостоятельно
отслеживать вышеупомянутые изменения и/или дополнения
в течение срока действия Договора посредством обращения в
филиал АО «Нурбанк» и/или на сайте Банка www.nurbank.kz.
10.6.
Непредставление Клиентом в Банк письменного
уведомления об отказе от дальнейшего исполнения Договора
в связи с несогласием с внесенными в Договор
изменениями/дополнениями, не связанными с платежными
услугами, в течение 10 (десяти) 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.
10.7.
В случае несогласия с внесенными Банком

реттеп
болғаннан кейін
ғана
осы
Келісімшартта
қарастырылған мерзімдерде бұзылған болып есептеледі.
11. Басқа ережелер
11.1.
Осы
Келісімшартпен
қарастырылмағанының
барлығында
Тараптар
Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.
11.2. Тараптар бір-біріне жіберетін барлық хабарламаларды
келесі байланыс құралдарын: «Интернет-банкинг» жүйесі,
телеграф (алғаны туралы хабарламасымен жеделхат) пошта
байланысы (алғаны туралы хабарламасымен тапсырысты хат)
курьерлік байланыс, пайдаланып жіберілуі мүмкін. Осы
Келісімшартта қарастырылған жағдайларда Банк, егер
қолданыстағы заңнамада және/немесе осы Келісімшартта
жекелеген хабарландырудың басқа тәртібі қарастырылмаса,
клиенттерге (Клиентке) жіберетін хабарландыруларды
Банктің сайтында жариялауға құқылы. «Интернет-банкинг»
жүйесінде техникалық және операциялық сипаттағы
мәселелерді шешу үшін Клиент «Интернет-банкинг»
жүйесінде көрсетілген Банктің сайтындағы телефондар
бойынша ауызша тәртіпте сұраулар жібере алады.
11.3.
Келісімшарттың
барлық
қосымшалары
оның
ажыратылмас бөлігі болып табылады.
11.4. Осы Келісімшарт бірдей заңды күші бар сайма-сай
данада мемлекеттік және орыс тілдерінде әр Тарапқа бірбіреуден жасалған. Түсіндіргенде әрқалай оқылған немесе
алшақтық болған жағдайда Келісімшарттың орыс тіліндегі
нұсқасы басым күшке ие болады.
11.5.
Осы
Келісімшартпен
қарастырылмағанының
барлығында
Тараптар
Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы
заңнамасын
басшылыққа
алады,
ал
электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдалану бөлігінде
Тараптар басшылыққа Куәландырушы орталықтың құжатын
қоса алады.

12. Қосымшалар
12.1.
№ 1 Қосымша – Келісімшартқа қосылу туралы
өтініштің формасы.
12.2 № 2 Қосымша – Тіркеу куәлігін беру туралы өтініштің
формасы.
12.3 № 3 Қосымша – Қабылдау-өткізу актісінің формасы.
13. Банктің деректемелері
«Нұрбанк» АҚ
Қазақстан Республикасы, 050010,
Алматы қ., Абай даңғ., 10 «В»
БСК:930940000164
Банктік деректемелер:
«ҚР Ұлттық Банкі» РММ-дегі
ЖСК: KZ61125KZT1001300296
БСК NBRKKZKX

изменениями/дополнениями в Договор
Клиент обязан
представить письменное заявление об отключении от услуг в
системе «Интернет-банкинг» и погасить всю имеющуюся
задолженность перед Банком. Настоящий Договор будет
считаться расторгнутым только после проведения всех
окончательных взаиморасчетов и урегулирования
всех
спорных и неподтвержденных операций, в сроки,
предусмотренные настоящим Договором.
11. Прочие положения
11.1.
Во всем остальном, что не предусмотрено
настоящим
Договором,
Стороны
руководствуются
действующим законодательством Республики Казахстан.
11.2.
Все уведомления и сообщения могут направляться
Сторонами с использованием следующих способов связи:
системы «Интернет-банкинг», телеграфа (телеграммой с
уведомлением о получении), почтовая связь (заказное
письмо с уведомлением о получении), курьерской связи. В
случаях, установленных настоящим Договором Банк вправе
публиковать уведомления клиентам (в том числе Клиенту) на
сайте Банка, если для отдельных уведомлений действующим
законодательством и/или настоящим Договором не
предусмотрен иной порядок уведомлений . Для решения
вопросов технического и операционного характера в системе
«Интернет-банкинг» Клиент может направлять запросы
Банку в устном порядке по номерам телефонов, указанным в
системе «Интернет-банкинг» на сайте Банка.
11.3.
Все приложения к Договору являются его
неотъемлемыми частями.
11.4.
Настоящий Договор составлен в аутентичных
экземплярах на государственном и русском языках,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой Стороны. В случае разночтения или расхождения в
толковании версия Договора на русском языке имеет
преимущественную силу.
11.5.
Во всем остальном, что не предусмотрено
настоящим
Договором,
Стороны
руководствуются
действующим законодательством Республики Казахстан, а в
части использования электронной цифровой подписи
Стороны
руководствуются
также
документами
Удостоверяющего центра.
12. Приложения
12.1 Приложение №1 – форма Заявления о присоединении к
Договору.
13. Реквизиты Банка
АО «Нурбанк»
Республика Казахстан, 050010,
г.Алматы, пр.Абая 10 «В»
БИН 930940000164
Банковские реквизиты:
ИИК KZ61125KZT1001300296
В ГУ Национального Банка
БИК NBRKKZKX

«Интернет-банкинг»
жүйесінде электрондық банктік қызмет көрсету туралы
келісімшартқа № 1 Қосымша/Приложение 1
к Договору о предоставлении электронных банковских услуг
в системе «Интернет-банкинг»
«Интернет-банкинг» жүйесінде электрондық банктік қызмет көрсету туралы
келісімшартқа қосылу туралы Өтініш/Заявление о присоединении
к Договору о предоставлении электронных банковских услуг
в системе «Интернет-банкинг»
қала
город

_____________

Заңды тұлғаның атауы/Жеке
тұлғаның тегі, аты (болған
жағдайда)
әкесінің
аты
(бұдан былай – Клиент)/
Наименование
юридического
лица/Фамилия,
имя,
отчество (при наличии)
физического лица (далее –
Клиент)

20___ж. «___» ______________

БСН/ЖСН
БИН/ИИН
Мемлекеттік
тіркеуге
алынған
күні
(заңды
тұлғалар)/
Дата
государственной
регистрации
(для
юридических лиц)
Заңдық
мекенжайы/
Юридический адрес
Орналасқан жері/ Место
нахождения
Уәкілетті өкіл (Уәкілетті
өкілдің лауазымы мен атыжөні)/
Уполномоченный
представитель
(наименование должности,
Ф.И.О.
уполномоченного
лица)
Өкілдік беруге негіз болған
құжат/
Документ,
на
основании
которого
предоставлены полномочия
Байланыс
телефоны/
Контактный телефон
E-mail
Факс

«Интернет-банкинг» жүйесінде электрондық банктік
қызмет көрсету туралы келісімшартқа сәйкес «Нұрбанк»
АҚ-дан (бұдан былай – Банк) Банкте ашқан келесі банктік
шоттар бойынша:
_______________________________________
_______________________________________
______________________________________
электрондық банктік қызмет көрсетуді сұраймыз.
Орнатқаны/қайта
орнатқаны,
«Интернет-банкинг»
жүйесіне қосқаны үшін Банктің комиссиясын, ай сайынғы
абоненттік төлемді «Нұрбанк» АҚ ___________ қ.
филиалында
теңгемен
ашылған
№_________________________ ағымдық шоттан есептен
шығаруыңызды сұраймыз.
Осы Өтінішке қол қоя отырып:
- Клиент ретінде www.nurbank.kz сайтында
орналастырылған
«Интернет-банкинг»
жүйесінде
электрондық
банктік
қызмет
көрсету
туралы
келісімшартқа(бұдан былай – Келісімшарт) толықтай
қосылатынымызды;
- Клиенттің уәкілетті өкілі Келісімшартты мұқият
оқып, анық түсініп, еш алып-қосусыз Келісімшарттың
шарттарын толығымен қабылдағанын;
- Келісімшартта, өз ақылға қонымды мүддесін
қорғап, қабылдамайтын Клиентке ауыртпалық ететін
шарттар жоғын;
- Егер Банктің қолында Клиент (оның өкілі) қол
қойған Қосылу туралы өтініш болған жағдайда Клиент

Просим АО "Нурбанк"
(далее – Банк) предоставить
электронные банковские услуги
в соответствии с
Договором о предоставлении электронных банковских
услуг в системе «Интернет-банкинг» по следующим
банковским счетам, открытым в Банке:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Комиссии Банка за установку/переустановку, подключению
к системе «Интернет-банкинг», ежемесячную абонентскую
плату и комиссию за организацию получения Клиентом
электронной цифровой подписи просим списывать с
текущего счета №_________________________ в тенге,
открытого в филиале АО "Нурбанк" в г. ___________
Подписывая настоящее Заявление, подтверждаем, что:
- присоединяемся к Договору о предоставлении
электронных банковских услуг в системе «Интернетбанкинг» (далее - Договор), размещенному на сайте
www.nurbank.kz, в целом, в качестве Клиента;
- уполномоченный представитель Клиента прочитал,
понял и принял все условия Договора в полном объеме, без
каких-либо замечаний и возражений;
- Договор не содержит каких-либо обременительных для
Клиента условий, которые он, исходя из своих разумных
интересов, не принял бы;
- Клиент не вправе ссылаться на отсутствие подписи в
Договоре как доказательство того, что Договор не был им
прочитан/понят/принят, если у Банка имеется Заявление о
присоединении,
подписанное
Клиентом
(его

оны
Келісімшартты
оқымағанының/түсінбегенінің/қабылдамағанының дәлелі
ретінде Келісімшартта қол болмағанына сілтеме жасауға
құқығы жоғын;
- Клиент
www.nurbank.kz
сайтында
орналастырылған «Нұрбанк» АҚ-да операция жүргізудің
жалпы шарттары туралы ереже мен Банктің стандартты
тарифтерімен таныстырылғанын;
- www.nurbank.kz
сайтында
орналастырылған
«Нұрбанк» АҚ-да операция жүргізудің жалпы шарттары
туралы ереже мен Банктің стандартты тарифтерімен
таныстырылғанын және оларда белгіленген тәртіпте Банк
қызметтерінің ақысын төлеуге міндеттенетінімізді;
- Келісімшартта қарастырылған жағдайларда Банк
Банкте ашқан банктік шоттарды тікелей дебеттеуге
құқылы екенімен келісетінін;
Банк
біржақты
тәртіпте
Келісімшартқа
өзгертулер/толықтырулар енгізуге, халықаралық төлем
және (немесе) абоненттік төлем ретінде ақша
аударымдарын
жүзеге
асырған
кезде
ұстайтын
комиссиялардың
мөлшерлерін,
сондай-ақ
төлем
қызметтеріне жатпайтын қызметтер үш ұстайтын
комиссиялардың мөлшерлерін өзгертуге, сонымен қатар
Клиент Келісімшарт әрекет ететін мерзімнің ішінде
«Нұрбанк» АҚ филиалына барып және/немесе Банктің
www.nurbank.kz
интернет-сайтынан
өз
бетінше
өзгертулерді біліп отыруын белгілеуге құқылы екені
жөнінде хабардар екендігімізді растаймыз.
Осы Өтінішке қолын қоя отырып, Клиент Банкке
берген Келісімшартты орындауға, сондай-ақ «Дербес
деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан
Республикасының Заңына және (немесе) Банктің ішкі
нормативтік құжаттарына сәйкес дербес деректерді
жинау, өңдеу, сақтау, пайдалану, тарату (соның ішінде
тиісті шетел мемлекеті берілетін деректердің қорғалуын
қамтамасыз етпегеніне қарамастан шекара асырып беру)
бейтараптандыру, бұғаттау және ондай деректерді жою
қажеттілігі туындаған басқа жағдайларға байланысты
Клиенттің жұмыскерлерінің және/немесе Клиентпен
байланысы бар басқа жеке тұлғалардың (бұдан былай –
дербес деректер субъектілер) дербес деректеріне қатысты
Клиент дербес деректер субъектілерінен дербес
деректерді жинауға, өңдеуге дербес деректерді Банкке
беруге, Банк дербес деректерді жинауына, өңдеуіне,
сақтауына,
пайдалануына,
таратуына,
бейтараптандыруына,
бұғаттауына
және
жоюына
келісімдерін алғанын мәлімдейді.
Дербес деректерді жинауға, өңдеуге, дербес
деректерді Банкке беруге,Банк дербес деректерді
жинауына,
өңдеуіне,
сақтауына,
пайдалануына,
таратуына, бейтараптандыруына, бұғаттауына және
жоюына келісімдер алмау жауапкершілігі Клиентке
жүктеледі. Қазақстан Республикасының дербес деректер
туралы заңнамасы бұзылғаны үшін Банкке қандайда бір
шара қолданылған жағдайда Клиент Банктің жазбаша
талабы бойынша оған Банкке келтірілген кез келген
шығыстар мен залалдарды өтеп беруге міндеттенеді.
Осы Өтінішке қол қоя отырып, Клиент Банкке
Клиенттің және оның жұмыскерлерінің дербес деректері
қамтылған кез келген мәлімет пен ақпарат жинауға,
өңдеуге, сақтауға, ондай деректерді шекара асырып
жіберуді қоса, Банктің жұмыскерлеріне, органдарына,
соның ішінде алқалы органдарына;Банктің жарнамалық
акцияларын
ұйымдастырушыларына;
ұялы
байланыс/пошта байланысы қызметтерін көрсетуші
операторларға; Банктің бағдарламалық жабдықтарын

представителем);
- Клиент ознакомлен с Правилами об общих условиях
проведения операций АО «Нурбанк» и стандартными
тарифами Банка, размещенными на сайте www.nurbank.kz;
- ознакомлены и обязуемся оплачивать услуги Банка в
порядке, установленном Договором, Правилами об общих
условиях проведения операций АО «Нурбанк» и
стандартными тарифами Банка, размещенными на сайте
www.nurbank.kz;
- согласны с правом Банка на прямое дебетование
банковских счетов, открытых в Банке, в случаях,
предусмотренных Договором;
- уведомлены о том, что Банк вправе в одностороннем
порядке вносить изменения/ дополнения в Договор и
изменять размер комиссий, взимаемых: при осуществлении
международных платежей и (или) переводов денег, в
качестве абонентской платы, а также размер комиссий за
услуги, не относящиеся к платежным услугам, и все такие
изменения/дополнения, также, как изменения в Договор
будут самостоятельно отслеживаться Клиентом в течение
срока действия Договора посредством обращения в филиал
АО
«Нурбанк» и/или на интернет-сайте Банка
www.nurbank.kz.
Подписывая настоящее Заявление, Клиент заверяет,
что в отношении персональных данных работников
Клиента и/или иных физических лиц, связанных с
Клиентом (далее - субъекты персональных данных),
переданных Клиентом Банку и подлежащих передаче в
будущем в связи с исполнением Договора, а также в иных
случаях, когда в соответствии с Законом Республики
Казахстан «О персональных данных и их защите» и (или)
внутренними документами Банка возникает необходимость
сбора,
обработки,
хранения,
использования,
распространения (в том числе трансграничной передачи,
независимо от обеспечения соответствующим иностранным
государством защиты передаваемых таких данных),
обезличивания, блокирования и уничтожения таких
персональных данных, Клиент предварительно получит у
субъектов персональных данных согласия на сбор и
обработку
персональных
данных,
на
передачу
персональных данных Банку, обработку, хранение,
использование,
распространение,
обезличивание,
блокирование и уничтожение Банком
персональных
данных.
Ответственность за отсутствие согласий на сбор и
обработку
персональных
данных,
на
передачу
персональных данных Банку, обработку, хранение,
использование,
распространение,
обезличивание,
блокирование и уничтожение Банком персональных данных
возлагается на Клиента. В случае применения к Банку
каких-либо мер за нарушение законодательства Республики
Казахстан о персональных данных, Клиент обязуется
возместить Банку, по его письменному требованию, любые
понесенные Банком расходы и убытки.
подписанием настоящего Заявления предоставляет
Банку согласие на сбор, обработку, хранение и передачу
любых сведений и информации, содержащих персональные
данные
Клиента
и
его
работников,
включая
трансграничную передачу таких данных: работникам и
органам Банка, в том числе коллегиальным органам;
организаторам рекламных акций Банка; операторам,
предоставляющим услуги сотовой связи/почтовой связи;
третьим лицам, осуществляющим сопровождение и
обслуживание
программного
обеспечения
Банка;
аудиторской организации Банка; банковскому холдингу
Банка и дочерним организациям Банка; Национальному

сүйемелдеуді және қызмет көрсетуші үшінші тұлғаларға;
Банктің аудиторлық ұйымдарына; Банктің банк
холдингіне, Банктің еншілес ұйымдарына; Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкі мен оның құрылымдық
бөлімшелеріне; Қазақстан Республикасы уәкілеттік берген
басқа тұлғаларға беруіне келісімін береді.
Клиенттің осы Өтінішке қол қоюы, Клиент Банктің
www.nurbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған
Келісімшарттың барлық шарттарымен келісетінін және
сөзсіз қабылдайтынын білдіреді.

Банку Республики Казахстан и его структурным
подразделениям;
иным
уполномоченным
законодательством Республики Казахстан лицам.
Подписанием настоящего Заявления Клиент
выражает свое согласие со всеми условиями Договора,
размещенными
на
интернет
–
ресурсе
Банка
www.nurbank.kz и безоговорочно принимает их.

20___ж. «___» ______________
______________________________
(қолы/подпись)

«____»___________20____г

«Интернет-банкинг» жүйесінде электрондық
банктік қызмет көрсету туралы
келісімшарт жасалғаны туралы
20___ж. «___» _______ №___
ХАБАРЛАМА
Осы хабарлама арқылы «Нұрбанк» АҚ мен _______
арасында «Интернет-банкинг» жүйесінде электрондық
банктік қызмет көрсету туралы келісімшарт жасалғаны
туралы хабарлайды.
«Нұрбанк» АҚ _______ қ.
филиалының
__________________________

директоры

УВЕДОМЛЕНИЕ №____ от __/___/20__
о заключении Договора о предоставлении
электронных банковских услуг в системе «Интернетбанкинг»
Настоящим АО «Нурбанк» уведомляет о
заключении с _____________ Договора о предоставлении
электронных банковских услуг в системе «Интернетбанкинг».
Директор
Филиала АО "Нурбанк"
в городе ___________
_________________________

