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Нұрбанк» АҚ-дағы жеке тұлғаның
ағымдағы банктік және (немесе) жинақ
шоты туралы келісімшарт
(қосылу туралы келісімшарт)

Договор
банковского текущего и (или)
сберегательного счета физического лица в
АО «Нурбанк»
(договор присоединения)
Настоящий Договор банковского текущего и (или)
сберегательного счета физического лица в АО
«Нурбанк» является договором присоединения и
определяет стандартные
условия оказания АО
«Нурбанк» указанных в нем платежных услуг.

«Нұрбанк» АҚ-дағы жеке тұлғаның ағымдағы
банктік және (немесе) жинақ шоты туралы осы
келісімшарт қосылу туралы келісімшарт болып
табылады және ол келісімшартта көрсетілген төлем
қызметтерін көрсетудің стандартты шарттарын
белгілеп береді.
1. Терминдер мен анықтамалар

1.

Банк – филиалдарын қоса есептегендегі «Нұрбанк»
АҚ;
банктік құпия – «Қазақстан Республикасының
«Қазақстан Республикасындағы банктер мен банктік
қызмет туралы» Заңының 50-бабында көрсетілген
мәліметтер
Банктің веб – сайты – Банктің корпоративтік
интернет-ресурсы: www.nurbank.kz;
салым - Келісімшартқа қосылу туралы Өтініштің
негізінде Банк Клиенттен қабылдайтын ақша, ол
ақшаны пайдаланғаны үшін Банк Клиентке
Келісімшартта және (немесе) Келісімшартқа қосылу
туралы Өтініште қарастырылған мөлшерде және
тәртіпте сыйақы төлейді;
сыйақы – Келісімшартқа қосылу туралы Өтініштің
шарттарына сәйкес салымның негізгі (номиналды)
сомасына
қатысты
пайыздық
көрсеткіште
есептелген, жинақ шотында орналасқан ақшаны
пайдаланғаны үшін Банктің Клиентке төлейтін ақша
сомасы;
Мемлекеттік корпорация – «Азаматтарға арналған
үкімет» Мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық
емес Акционерлік қоғам;
Келісімшарт – «Нұрбанк» АҚ-дағы жеке тұлғаның
ағымдағы банктік және (немесе) жинақ шоты туралы
осы келісімшарт, ол қосылу туралы келісімшарт
болып табылады және оның құрамына оның
ажыратылмас бөлшектері (қосымшалар, Банк
қабылдап алған Келісімшартқа қосылу туралы
өтініш) кіреді;
Банктер туралы заң – Қазақстан Республикасының
«Қазақстан Республикасындағы банктер мен банктік
қызмет туралы» Заңы;
Төлемдер туралы заң - Қазақстан Республикасының
«Төлемдер мен төлем жүйелері туралы» Заңы;
КЗҚ/ТҚ заңы – Қазақстан Республикасының
«Қылмыстық
жолмен
алынған
кірістерді
заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Заңы;
баланың
заңды
өкілдері
–
Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес балаға
қамқорлық көрсетуші, білім, тәрбие беруші, құқығы
мен мүддесін қорғаушы ата-ана, асырап алушы,

Термины и определения

Банк – АО «Нурбанк», включая филиалы;
банковская тайна –
сведения, указанные
в
статье 50 Закона Республики Казахстан «О
банках и банковской деятельности в Республике
Казахстан;
веб – сайт Банка – корпоративный интернет-ресурс
Банка: www.nurbank.kz;
вклад – деньги, принимаемые Банком от Клиента
на основании Заявления о присоединении к
Договору, за пользование которыми Банк
выплачивает Клиенту вознаграждение в размере и
порядке, предусмотренном Договором и (или)
Заявлением о присоединении к Договору;
вознаграждение – денежная сумма, выплачиваемая
Банком Клиенту за пользование деньгами,
размещенными
на
сберегательном
счете,
рассчитанная в процентном выражении к основной
(номинальной) сумме вклада в соответствии с
условиями
заключенного
Заявления
о
присоединении к Договору;
Государственная корпорация – некоммерческое
Акционерное
общество
«Государственная
корпорация «Правительство для граждан»;
Договор – настоящий Договор банковского
текущего
и
(или)
сберегательного
счета
физического лица в АО «Нурбанк», являющийся
договором присоединения и включающий в себя все
неотъемлемые его части (приложения, Заявления о
присоединении к Договору, принятые Банком);
Закон о банках – Закон Республики Казахстан «О
банках и банковской деятельности в Республике
Казахстан»;
Закон о платежах - Закон Республики Казахстан
«О платежах и платежных системах»;
Закон ПОД/ФТ - Закон Республики Казахстан «О
противодействии
легализации
(отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»;
законные представители ребенка - родители
(родитель), усыновители (удочерители), опекун или
попечитель,
приемный
родитель
(приемные
родители), патронатный воспитатель и другие
заменяющие
их
лица,
осуществляющие
в
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қамқоршы немесе тәрбиеші, асырап алған ата-анасы,
патронатты тәрбиеші және басқа орнын басушы
тұлғалар;
Келісімшартқа қосылу туралы Өтініш –
Келісімшартқа қосылу және Шот ашу туралы
Банктің үлгісінде толтырылған Клиенттің жазбаша
берген Өтініші немесе «Nurbank24» интернетбанкинг арқылы бірреткі кодты пайдалана отырып,
динамикалық
сәйкестендіру (Банкте банктік
шоттары бар Клиенттер үшін) жолымен электронды
түрде толтырылған
Клиенттің Келісімшартқа
қосылу және Шот ашу туралы өтініші;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды (Шот нөмірі);
ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі;
Клиент – Келісімшартқа қосылған немесе қосылуға
ниетті жеке тұлға;
Ұялы
байланыс
операторы
–
Қазақстан
Республикасының аумағында ұялы байланыс
қызметтерін көрсететін заңды тұлға;
операциялық күн – Банктің жеке тұлғаларға қызмет
көрсететін уақыт кезеңі;
дербес мәліметтер – электронды, қағаз және/немесе
басқа да материалдық тасымалдағышта тіркелген,
Клиентке қатысты мәліметтер;
төлем қызметтері – Банктің Келісімшартқа сәйкес,
өз филиалдары мен бірнеше мекенжайларда
орналасқан қосымша жайлары арқылы көрсететін
келесі қызметтері:
1) Шоттар ашу, жүргізу және жабу қызметтері;
2) шотқа, соның ішінде үшінші тұлғалардың шотына
енгізу үшін қолма-қол ақша қабылдау қызметі;
3) төлемдерді қабылдау мен жасау және (немесе)
ағымдағы банктік шотты пайдалана отырып, ақша
аудару қызметтері;
№208 Ереже – Уәкілетті органның 31.08.2016 ж.
№208
қаулысымен
бекітілген,
Қазақстан
Республикасының аумағында қолма-қол емес
төлемдер жасау және (немесе) ақша аудару
ережелері;
өкіл – сенім берілген тұлға, яғни Шотта операция
жүргізілген кезде, Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгіленген тәртіпте рәсімделген,
нотариалды түрде расталған сенімхат негізінде
Клиенттің атынан іс-әрекет ететін, Шот ашуға
(жабуға) және өкім етуге уәкілетті тұлға;
арнайы (ағымдағы) шот – мемлекеттік бюджеттен
және (немесе) Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру
қорынан төленетін жәрдемақыларды, ұсталған
сомалар мен басқа да төлемдерді аударуға арналған
ағымдағы банктік
шот немесе мемлекеттік
бюджеттен және (немесе) бірыңғай зейнетақы жинау
қорынан, еркін жинақтаушы зейнетақы қорынаг
зейнетақыларды
аударуға
арналған
банктік
(ағымдағы) шот;
Тараптар – Банк пен Клиент;
Шот – Банкте ашылған ағымдағы банктік және
(немесе) банктік жинақтау шоты;
телефон нөмірі – Клиенттің Өтініште немесе басқа
өтініште (телефон нөмірі өзгергенде/ұялы телефон
жоғалған кезде) көрсеткен, Ұялы байланыс
операторы SIM-картаға берген ұялы байланыстың
тіркелген нөмірі, аталған нөмірді қолдана отырып,
SMS- хабарлама қызметі көрсетілетін болады;
уәкілетті орган - Қазақстан Республикасының

соответствии с законодательством Республики
Казахстан заботу, образование, воспитание, защиту
прав и интересов ребенка;
Заявление о присоединении к Договору –
письменное заявление Клиента по форме Банка о
присоединении к Договору и открытии Счета или
заявление Клиента о присоединении к Договору и
открытии Счета, заполненное в электронном виде
путем динамической идентификации (для Клиентов,
имеющих
банковский
счет
в
Банке)
с
использованием одноразового кода через интернетбанкинг «Nurbank24»;
ИИК - индивидуальный идентификационный код
(номер Счета);
ИИН - индивидуальный идентификационный
номер;
Клиент - физическое лицо, присоединившееся либо
намеревающееся присоединиться к Договору;
Оператор мобильной связи – юридическое лицо,
предоставляющее услуги мобильной связи на
территории Республики Казахстан;
операционный день - период времени, в течение
которого Банком осуществляется обслуживание
физических лиц;
персональные данные – сведения, относящиеся к
Клиенту, зафиксированные на электронном,
бумажном и/или ином материальном носителе;
платежные услуги – оказываемые Банком согласно
Договору через свои филиалы и их дополнительные
помещения, находящиеся по нескольким адресам,
следующие услуги:
1) услуги по открытию, ведению и закрытию
Счетов;
2) услуги по приему наличных денег
для
зачисления на Счет, в том числе третьих лиц;
3) услуги по приему и осуществлению платежей и
(или)
переводов
денег
с
использованием
банковского текущего счета;
Правила №208 – Правила осуществления
безналичных платежей и (или) переводов денег на
территории Республики Казахстан, утвержденные
постановлением уполномоченного органа от
31.08.2016г. №208;
представитель
–
поверенный,
т.е.
лицо,
уполномоченное
представлять
Клиента
при
проведении операций по его Счету на основании
нотариально
удостоверенной
доверенности,
оформленной
в
порядке,
установленном
законодательством Республики Казахстан, на
открытие (закрытие) и распоряжение Счетом;
законные представители;
специальный (текущий) счет - банковский
текущий счет, предназначенный для зачисления
пособий,
удержаний
и
иных
выплат,
выплачиваемых из государственного бюджета и
(или)
Государственного
фонда
социального
страхования, или банковский (текущий) счет,
предназначенный
для
зачисления
пенсий,
выплачиваемых из государственного бюджета и
(или) единого накопительного пенсионного фонда,
и (или) добровольного накопительного пенсионного
фонда;
Стороны – Банк и Клиент;
Счет – банковский текущий и (или) банковский
сберегательный счет, открытый в Банке;
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Ұлттық Банкі;
Қызметтер – Банктің жеке тұлғаларға көрсететін
төлем қызметтері (төлем карточкасы мен банктік
шоттарды қолдана отырып, «эскроу» режимінде
ашылатын ағымдағы шоттарды ашу, жүргізу жабыу
қызметтерін қоспағанда), шоттарда қолма-қол емес
ақша айырбастау және Банк Келісімшарт бойынша
көрсететін басқа да қызметте;
SMS-хабарлама/SMS-хабарлама
қызметі
–
Келісімшарттың шарттарында ашылған, Клиенттің
жинақ шотындағы (-тары) шығыс операциялары
туралы SMS- хабарлама жіберуге қатысты Банктің
Клиентке көрсететін қызметі.

телефонный номер – зарегистрированный номер
мобильной связи, присвоенный Оператором
мобильной связи SIM-карте, указанный Клиентом в
Заявлении или ином заявлении (при изменении
телефонного номера/в случае утери мобильного
телефона),
с
использованием
которого
предоставляется услуга SMS-уведомления;
уполномоченный орган - Национальный Банк
Республики Казахстан;
Услуги – платежные услуги (за исключением
открытия, ведения, закрытия текущих счетов с
использованием платежной карточки и банковских
счетов, открываемых в режиме «эскроу»),
оказываемые
Банком
физическим
лицам,
безналичная конвертация по Счетам и иные услуги,
оказываемые Банком по Договору;
SMS-уведомление/услуга SMS-уведомления –
услуга, оказываемая
Банком Клиенту по
предоставлению SMS-уведомления о расходных
операциях по сберегательному (-ым) счету (-ам)
Клиента, открытому (-ых) на условиях Договора.
2. Общие положения
2.1. Договор является договором присоединения,
заключаемым Сторонами в соответствии с
положениями статьи 389 Гражданского кодекса
Республики Казахстан, условия которого могут
быть приняты Клиентом не иначе, как путем
присоединения к Договору в целом.
2.2. Договор опубликован на веб-сайте Банка.
2.3. Сделка с лицом, связанным особыми
отношениями с Банком, может быть осуществлена
только по решению Совета директоров Банка, за
исключением случаев, когда типовые условия таких
сделок утверждены Советом директоров Банка. В
соответствии с требованиями Закона о банках
предоставление
льготных
условий
лицам,
связанным с Банком особыми отношениями,
запрещается.
2.4. Подробную
информацию
об
Услугах,
максимальный срок оказания платежных услуг по
Договору, возможные способы и преимущества того
или иного способа предоставления указания
Клиента в Банк, перечень необходимых документов,
размеры тарифов Банка и иную необходимую
Клиенту информацию для получения Услуг, Клиент
может получить непосредственно при обращении в
филиалы Банка или их дополнительные помещения,
находящиеся по нескольким адресам (устно и (или)
письменно), или в Контактный центр Банка по
номеру телефона (2552, +7727 244 44 44, +7727 250
00 00), а также ознакомиться с информацией,
размещенной на веб-сайте Банка, и содержащейся в
Правилах об общих условиях проведения операций
АО «Нурбанк», размещенных на веб-сайте Банка.
2.5. Предоставление Банком иных видов услуг, не
предусмотренных
Договором,
может
регулироваться
отдельными
договорами,
соглашениями.

2. Жалпы ережелер
2.1. Келісімшарт
Қазақстан
Республикасы
Азаматтық кодексінің 389-бабының ережелеріне
сәйкес Тараптар арасында жасалған қосылу
келісімшарты болып табылады, оның шарттарын
Клиент Келісімшартқа толықтай қосылу арқылы ғана
қабылдай алады.
2.2. Келісімшарт
Банктің
веб-сайтында
жарияланған.
2.3. Банкпен ерекше қатынастармен байланысқан
тұлғалармен мәміле жасаудың типтік шарттарын
Банктің Директорлар кеңесі бекіткен жағдайларды
қоспағанда, мұндай мәмілелер жасау Банктің
Директорлар кеңесінің шешімімен ғана жүзеге асуы
мүмкін. Банктер туралы заңның талаптарына сәйкес
Банкпен ерекше қатынаста байланысқан тұлғаларға
жеңілдік шарттарын ұсынуға тыйым салынады.
2.4. Қызметтер, Келісімшарт бойынша қызмет
көрсетудің ең ұзақ мерзімі, Клиенттің Банкке
нұсқаулық берудің мүмкін тәсілдері және қандай да
бір
тәсілдердің
артықшылықтары,
қажетті
құжаттардың тізімі, Банк тарифтерінің көлемі
туралы толық ақпаратты және қызметтер алуы үшін
Клиентке қажетті басқа да ақпаратты Клиент Банктің
филиалына
немесе
бірнеше
мекенжайларда
орналасқан оның қосымша жайларына тікелей
жүгінгенде (ауызша және (немесе) жазбаша) немесе
телефон нөмірлері (2552, +7727 244 44 44, +7727 250
00 00) арқылы Банктің Байланыс орталығынан ала
алады, сонымен қатар Банктің веб-сайтында
орналасқан ақпаратпен және Банктің веб-сайтында
орналасқан
«Нұрбанк»
АҚ-да
Операциялар
жүргізудің жалпы шарттары туралы ережелер
жинақталған ақпараттармен таныса алады.
2.5. Банктің
Келісімшартта
қарастырылмаған
қызметтің басқа түрлерін көрсету жолдары жеке
келісімшарттарда, келісімдерде реттелуі мүмкін.
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3. Келісімшартқа қосылу шарттары
3.1. Келісімшартқа қосылу туралы Өтінішке қолын
қою арқылы немесе «Nurbank24» интернетбанкингтің көмегімен бірреткі кодты пайдалана
отырып, динамикалық сәйкестендіру (Банкте банктік
шоты бар Клиент үшін) жолымен электронды
түрдегі Келісімшартқа қосылу туралы Өтінішті
толтыру арқылы және Банк Келісімшартқа қосылу
туралы Өтінішті қабылдаған кезде Клиент
Келісімшартқа қосылады.
Банк Келісімшартқа
қосылу туралы Өтінішке Клиенттің шотына берілген
нөмірді көрсетеді, Банк екінші нұсқасын Клиентке
береді.
3.2. Келісімшартқа қосылу туралы Өтінішке қолын
қойған Клиент келесі жағдаяттарды растайды және
онымен келіседі:
- Келісімшарттың стандартты шарттарын алғанын,
оқығанын, түсінгенін және ешқандай ескертулерсіз
және қарсылықсыз онымен толықтай келісетінін
және Келісімшарттың барлық ережелерін уақтылы
және толық көлемде орындауды міндеттенеді;
Келісімшарттың
шарттарын
орындамау
және/немесе лайықты орындамау салдарынан келуі
мүмкін жағымсыз салдардың барлығын өз мойнына
алатынын;
- Клиент Банктің Қызмет көрсетудегі барық
шарттарымен және тәртібімен келісетінін;
- Келісімшарттың барлық шарттары толығымен
оның мүддесіне және еркіне сәйкес келетініне;
- егер Банкте Келісімшартқа қосылу туралы
Өтініштің
нұсқасы
болса,
Келісімшартты
оқымағанының/түсінбегінің/қабыл
етпегенінің
дәлелі ретінде Келісімшартта қолының болмауына
сілтеме жасауға Клиенттің құқығы жоқ;
- егер Клиент Келісімшарттың шарттарында
ағымдағы банктік шот қана ашатын болса, онда
Келісімшарттың ағымдағы банктік шот ашуды,
жүргізу мен жабуды анықтап беретін шарттары ғана
оған қатысты қолданылатынын Клиент түсінеді;
сондай-ақ, осы Келісімшартта қарастырылған
салымның
шарттары,
жинақ
шоттарын
ашу/жүргізу/жабу тәртібі Банк пен Клиент арасында
жасалған, басқа кез келген келісімшарттар негізінде
Банкке орналастырылған Клиенттің салымына
қатысты болмайтынын Клиент түсінеді.
3.3. Клиент Келісімшартқа қосыла отырып, Шотты
кәсіпкерлік,
адвокаттық,
жеке
нотариалдық
қызметтер, жеке сот орындаушының қызметіне
қатысты операциялар жүргізуде және кәсіби
медиатор қызметіне пайдаланбайтынына, сондай-ақ
қызметтік жолмен алынған ақшамен Шотты толтыру
жағдайларын болдырмайтынына кепілдік береді.
3.4. Клиенттің
Қазақстан
Республикасы
заңнамасының және Банктің қылмыстық жолмен
алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға)
және терроризмді қаржыландыруға қарсы ісәрекеттер туралы ішкі құжаттарының талаптарына
сәйкес жағымды түрде сәйкестендірілуі Клиентке
Келісімшартта қарастырылған қандай да бір
Қызметтерді ұсынудың шарты болып табылады.
3.5. Клиентте/өкілде
телефон
нөмірі
мен
Келісімшарт аясында Клиентке ашылған жинақ
шоты болған жағдайда, Банк Келісімшарт аясында

3.
Условия присоединения к Договору
3.1. Клиент присоединяется к Договору путем
подписания Заявления о присоединении к Договору
или путем заполнения Заявления о присоединении
к Договору в электронном виде путем
динамической идентификации (для Клиентов,
имеющих
банковский
счет
в
Банке)
с
использованием одноразового кода через интернетбанкинг «Nurbank24», и принятия Банком
Заявления о присоединении к Договору. Банк
указывает номер, присвоенный Счету Клиента, на
Заявлении о присоединении к Договору, второй
экземпляр которого Банк передает Клиенту.
3.2. Подписывая Заявление о присоединении к
Договору, Клиент подтверждает и соглашается с
тем, что:
- получил, прочитал, понял и согласился с
положениями стандартных условий Договора в
полном объеме, без каких-либо замечаний и
возражений и обязуется своевременно и в полном
объеме выполнять все положения Договора;
принимает
на
себя
все
возможные
неблагоприятные последствия неисполнения и/или
ненадлежащего исполнения положений Договора;
- Клиент соглашается со всеми условиями и
порядком осуществления Банком Услуг;
- все положения Договора в полной мере
соответствуют интересам и волеизъявлению
Клиента;
- Клиент не вправе ссылаться на отсутствие его
подписи в Договоре, как доказательство того, что
Договор не был им прочитан/понят/принят, если у
Банка
имеется
экземпляр
Заявления
о
присоединении к Договору;
- Клиент понимает, что если на условиях Договора
Клиент открывает только банковский текущий счет,
то приемлемыми для него условиями являются
только те условия Договора, которые определяют
открытие,
ведение
и
закрытие
текущего
банковского счета; также, Клиент понимает, что
условия
вкладов,
порядок
открытия/ведения/закрытия сберегательных счетов,
предусмотренные настоящим Договором, не
распространяются
на
вклады
Клиента,
размещенные в Банке на основании любых иных
договоров, заключенных
между Банком и
Клиентом.
3.3. Присоединяясь
к
Договору,
Клиент
гарантирует, что не будет использовать Счет для
проведения
операций,
связанных
с
предпринимательской,
адвокатской,
частной
нотариальной
деятельностью,
деятельностью
частного судебного исполнителя и деятельностью
профессионального медиатора, а также исключит
случаи пополнения Счета деньгами, полученными
преступным путем.
3.4. Условием для предоставления Клиенту той
или иной Услуги, предусмотренной Договором,
является положительная идентификация Клиента в
соответствии с требованиями законодательства
Республики Казахстан и внутренних документов
Банка
о
противодействии
легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма.
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Клиентке/өкілге SMS-хабарлама қызметін көрсете
алады. SMS-хабарлама қызметін көрсету (қосу)
мерзімін 12 (он екі) ай құрайды.
SMS-хабарлама
қызметіне
қосылуға
Клиенттің/өкілдің өтінішінде көрсетілген Банктің
формасында толтырған өтінішті Банк қабылдап
алғаннан және Банк тарифтеріне сәйкес комиссия
төлегеннен кейінгі 1 (бір) жұмыс күні ішінде Банк
сол өтініште көрсетілген телефон нөміріне SMSхабарлама қызметін қосады.
SMS-хабарлама қызметіне қосылу өтінішіне
қолын қойған Клиент Келісімшартта көрсетілген
ережелердің SMS-хабарлама қызметін алған кездегі
Клиентке қатысты екендігін растайды және келіседі.

4.

3.5. В рамках Договора Банком может быть
предоставлена Клиенту/представителю
услуга
SMS-уведомления
при
наличии
у
Клиента/представителя телефонного номера и
открытого Клиенту сберегательного счета в рамках
Договора. Срок оказания услуги SMS-уведомления
(подключение) 12 (двенадцать) месяцев.
Банк подключает SMS-уведомление в течение 1
(одного) рабочего дня, следующего за днем
принятия
Банком
заполненного
Клиентом/представителем
заявления
на
подключение к услуге SMS-уведомления по форме
Банка на указанный в этом заявлении телефонный
номер и уплаты комиссии согласно тарифам Банка.
Подписывая заявление на подключение к услуге
SMS-уведомления,
Клиент
подтверждает
и
соглашается, что положения, указанные в Договоре,
относятся к Клиенту при получении им услуги
SMS-уведомления.

Қызметтерге төлем жасау

4.

4.1. Клиент Келісімшарт бойынша көрсетілген
Қызметтер
үшін
және
Банк
тарифтерінде
белгіленген көлемде Банкке комиссиялар төлейді.
4.2. Төлемдік қызметтерге жатпайтын төлемдер,
сондай-ақ халықаралық төлемдер және (немесе)
ақша аударымдарын жасағаны үшін Банк осындай
Қызметтерге төлем жасалған күні қолданыста
болған көлемде комиссия алады.
4.3. Банк көрсеткен Қызметтер үшін есептелген
Банк тарифтерінің көлемі Банктің веб-сайтында
көрсетіледі және Клиент Келісімшартқа қосылу
туралы Өтінішке қол қойған кезде танысқан болатын
және (немесе) Келісімшарт аясында қызметтер алуға
берілген басқа да тапсырыстар.
4.4. Банк Клиенттің келісімімен, Келісімшарттың
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес
Банк
біржақты тәртіпте өзгерте алмайтын
шарттарын өзгертуге және Келісімшарт бойынша
көрсетілетін төлемдік қызметтер үшін алынатын
комиссиялардың көлемін өсіруге құқылы. Комиссия
көлемін өсіру ниеті бар екені туралы хабарламаны
Банк
Клиент Келісімшартқа қосылу туралы
Өтінішінде көрсетілген
электрондық пошта
мекенжайын/ұялы байланыс құрылғысына жібереді
және/немесе Банктің веб-сайтына орналастырады.
Келесі шарттардың бірі орын алған жағдайда,
Клиенттің келісімі алынған деп есептеледі:
1) Банк төлемдік қызметтер бойынша комиссия
көлемін өсіру ниеті туралы хабарламасын жіберген
және/немесе мұндай хабарламаны
Банктің вебсайтына орналастырған күннен бастап 15 (он бес)
күнтізбелік күн ішінде комиссиялардың жаңа
көлеміне қатысты келіспейтіндіктен, бұдан былай
Клиент Келісімшартты орындаудан бас тартатыны
туралы хабарламасын Банкке бермеген жағдайда;
2) Банктің
веб-сайтына
хабарлама
орналастырған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік
күн өткенде Клиент Келісімшарт бойынша Банк
көрсететін қызметтерді пайдалануды жалғастыра
берсе.
4.5. Банктің пайдасына Қызметтер үшін алынатын
төлемдерді Шотты тікелей дебеттеу арқылы немесе
талап етілген соманы Клиенттің Банк кассасына

Оплата Услуг

4.1. Клиент оплачивает Банку комиссии за
оказываемые по Договору Услуги в размере,
установленном тарифами Банка.
4.2. За услуги, не относящиеся к платежным, а
также за проведение международных платежей и
(или) переводов денег Банк взимает комиссию в
размере, действующем на дату оплаты таких Услуг.
4.3. Размеры тарифов Банка за оказываемые
Банком Услуги указаны на веб-сайте Банка, и с
которыми Клиент был ознакомлен на момент
подписания Заявления о присоединении к Договору
и (или) иных заявлений на предоставление Услуг в
рамках Договора.
4.4. Банк вправе с согласия Клиента изменять
условия Договора, которые в соответствии с
законодательством Республики Казахстан не могут
изменяться Банком в одностороннем порядке, и
увеличивать размеры комиссий по платежным
услугам, оказываемым по Договору. Уведомление
о намерении Банка увеличить размер комиссий
направляется Банком на указанный Клиентом в
Заявлении о присоединении к Договору адрес
электронной почты/устройство мобильной связи
и/или размещается на веб-сайте Банка.
Согласие Клиента считается полученным Банком
при наступлении одного из следующих условий:
1) в случае, если Клиент в течение 15
(пятнадцати) календарных дней со дня направления
Банком уведомления о намерении увеличить размер
комиссий по платежным услугам и/или размещения
такого уведомления на веб-сайте Банка не
представил в Банк уведомления об отказе от
дальнейшего исполнения Договора в связи с
несогласием с новыми размерами комиссий;
2) если
по
истечении
15
(пятнадцати)
календарных дней со дня размещения уведомления
на веб-сайте
Банка
Клиент продолжает
пользоваться услугами Банка, оказываемыми по
Договору.
4.5. Оплата Услуг осуществляется Клиентом в
пользу Банка путем списания Банком суммы
комиссии со Счета Клиента, по которому
проводится операция/оказывается Услуга, путем
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енгізуі арқылы немесе Қазақстан Республикасының
заңнамасында қарастырылған басқа тәсілдер
арқылы,
операция
жасалатын/Қызметтер
көрсетілетін Клиент шотының есебінен комиссия
сомаларын шығару арқылы жүзеге асырады.
4.6. Операция жүргізілетін/Қызметтер көрсетілетін
Шотта ақша болмаған жағдайда, тікелей дебеттеу
арқылы Клиенттің басқа кез келген Шотының
есебінен Банк комиссияны шығара алады. Шоттан
комиссияны шетел валютасында шешкен кезде
операция Банк белгілеген және айырбас жасалған
сәттегі нарықтық бағамға сай, қолма- қол емес
айырбас түрінде жүргізіледі.
4.7. Электронды
банктік
қызметтер
дербес
компьютерлердің,
телефондардың,
электронды
терминалдардың және Қазақстан Республикасының
заңнамасына қайшы келмейтін басқа тәсілдердің
көмегімен байланыс каналдары арқылы қашықтан
көрсетіледі. Электронды банктік қызметтер Банктің
веб сайтында орналастырылған, Банк пен Клиент
арасында бөлек жасалатын,
Жеке тұлғаларға
«Интернет-банкинг»
Nurbank24
жүйесінде
электронды банктік қызметтер көрсету туралы
келісімшарттың негізінде жүргізіледі.
4.8. Клиент SMS-хабарлама қызметіне қосылғаны
үшін Банкке SMS-хабарлама қызметіне қосылуға
өтініш берген күні, SMS-хабарлама қызметі үшін
төлем жасаған кезде қолданыста болған Банк
тарифінде белгіленген мөлшердегі комиссияны Банк
кассасы арқылы төлейді.
4.9. SMS-хабарлама қосылған күннен бастап 12 (он
екі) ай өткенге дейін қандай да бір негіздерде SMSхабарлама ажыратылған жағдайда, Клиент төлеген
комиссия қайтарылмайды.

прямого дебетования этого Счета или путем
внесения Клиентом требуемой суммы в кассу
Банка, либо иными способами, предусмотренными
законодательством Республики Казахстан.
4.6. В случае отсутствия денег на Счете, по
которому проводится операция/оказывается Услуга,
комиссия может быть списана путем прямого
дебетования Банком любого другого Счета
Клиента. При этом списание комиссии со Счета в
иностранной валюте осуществляется в валюте
Счета путем конвертации по установленному
Банком и действующему на момент конвертации
рыночному курсу обмена по безналичной
конвертации.
4.7. Электронные
банковские
услуги
предоставляются удаленно по каналам связи
посредством
персональных
компьютеров,
телефонов, электронных терминалов и иными
способами, не противоречащими законодательству
Республики Казахстан. Электронные банковские
услуги осуществляются на основании Договора о
предоставлении электронных банковских услуг
физическим лицам в системе «Интернет-банкинг»
Nurbank24, размещенного на веб-сайте Банка,
заключаемого отдельно между Банком и Клиентом.
4.8. За подключение к услуге SMS-уведомления
Клиент в день подачи в Банк заявления на
подключение
к
услуге
SMS-уведомления
оплачивает через кассу Банка комиссию в размере,
установленном тарифами Банка, действующими на
момент оплаты услуги SMS-уведомления.
4.9. В случае если по любым основаниям SMSуведомление будет отключено до истечения 12
(двенадцати) месяцев с даты его подключения,
оплаченная Клиентом комиссия не возвращается.
5.
Общие условия оказания Услуг
5.1. Открытие и обслуживание Счета
5.1.1. Банк осуществляет открытие Клиенту Счета
на основании Заявления о присоединении к
Договору при условии предоставления Клиентом
всех необходимых документов в порядке,
установленном
Банком
в
соответствии
с
законодательством Республики Казахстан.
5.1.2. В рамках Договора Клиент вправе открыть
несколько Счетов путем подачи Заявления о
присоединении к Договору, за исключением
случаев,
установленных
Договором
и
законодательством Республики Казахстан. На
каждый Счет Клиент предоставляет отдельное
Заявление о присоединении к Договору.
5.1.3. Банк открывает Клиенту Счет в валюте,
указанной в Заявлении о присоединении к
Договору, и выполняет операции по Счету в
соответствии с внутренними нормативными
документами Банка, законодательством Республики
Казахстан.
5.1.4. Банк осуществляет перерасчет годовой
эффективной ставки вознаграждения с учетом
действующих комиссий и иных платежей, а также
комиссий и иных платежей, факт взимания которых
неизвестен на дату заключения Договора, в течение
3 (трех) рабочих дней с даты получения
письменного запроса Клиента.
5.1.5. Зачисление денег на Счет производится в

5. Қызметтер көрсетудің жалпы шарттары
5.1. Шот ашу және қызмет көрсету
5.1.1. Клиент
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына сәйкес Банк белгілеген тәртіпте барлық
қажетті құжаттарды ұсынған жағдайда, Банк
Келісімшартқа қосылу туралы Өтініш негізінде
Клиентке Шот ашады.
5.1.2. Келісімшарт пен Қазақстан Республикасы
заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда,
Келісімшарт шеңберінде Клиент Келісімшартқа
қосылу туралы Өтініш беру арқылы бірнеше Шот
ашуға құқылы. Клиент әрбір Шотқа жеке-жеке
Келісімшартқа қосылу туралы Өтініш ұсынады.
5.1.3. Банк Келісімшартқа қосылу туралы Өтініште
көрсетілген валютада Клиентке Шот ашады және
Банктің ішкі нормативтік құжаттарына, Қазақстан
Республикасы заңнамасына сәйкес Шот бойынша
операциялар орындайды.
5.1.4. Қолданыстағы комиссияларды және басқа
төлемдерді, сондай-ақ Келісімшарт жасалған күні
алыну дерегі белгісіз болған комиссиялар мен басқа
төлемдерді есепке ала отырып, Банк Клиенттің
жазбаша сұранысын алған күннен бастап 3 (үш)
жұмыс күні ішінде сыйақының жылдық тиімді
мөлшерлемесін қайта санайды.
5.1.5. Шотқа
ақша
енгізу
Қазақстан
Республикасының заңнамасы мен Келісімшартта
белгіленген тәртіпте жүргізіледі.
5.1.6. Шотқа ақша қабылданған (енгізілген) кезде,
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Клиенттің Банкке алғаш жүгінгенде Банк Клиентке
Шоттан үзінді-көшірмелер жіберу арқылы ақшаның
қабылданғаны туралы хабарлайды.
5.1.7. Банк депозиттерді міндетті түрде кепілдендіру
жүйесінің қатысушысы болып табылады. Депозит
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес
жеке тұлғаларды депозиттерін
міндетті түрде
кепілдендіру жүйесінің нысаны болып табылады.

порядке,
установленном
законодательством
Республики Казахстан и Договором.
5.1.6. При принятии (зачислении) денег на Счет
Банк извещает Клиента о принятии денег путем
представления ему выписки со Счета при первом
обращении Клиента в Банк.
5.1.7. Банк
является
участником
системы
обязательного гарантирования депозитов. Депозит
является объектом обязательного гарантирования
депозитов физических лиц в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
5.2. Обслуживание банковского текущего счета
5.2.1. По банковскому текущему счету Банк
оказывает следующие Услуги:
1) обеспечение наличия и использование
Банком денег Клиента;
2) прием (зачислением) денег в пользу Клиента;
3) выполнение указания Клиента о переводе
денег в пользу третьих лиц в порядке,
предусмотренном
Договором
и
(или)
законодательством Республики Казахстан;
4) исполнение указаний третьих лиц об изъятии
денег Клиента по основаниям, предусмотренным
законами Республики Казахстан и (или) Договором;
5) осуществление приема от Клиента и выдачи
ему наличных денег в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором и законодательством
Республики Казахстан;
6) предоставление по требованию Клиента
информации о сумме денег Клиента в Банке и
произведенных операциях в порядке и сроки,
предусмотренные Договором;
7) осуществлением
иного
банковского
обслуживания
Клиента,
предусмотренного
Договором,
законодательством
Республики
Казахстан и применяемыми в банковской практике
обычаями делового оборота.
5.2.2. Банковский текущий счет не открывается в
случае, если у Клиента отсутствует ИИН.
5.2.3. Текущий счет открывается бессрочно.

5.2. Банктік ағымдағы шотқа қызмет көрсету
5.2.1. Банк банктік ағымдағы шот бойынша келесі
Қызметтер көрсетеді:
1) Клиент ақшасының болуын және оны Банктің
пайдалануын қамтамасыз ету;
2) Клиенттің пайдасына ақша қабылдау (енгізу);
3) Келісімшартта және (немесе) Қазақстан
Республикасы
заңнамасында
қарастырылған
тәртіпте үшінші тұлғалардың пайдасына Клиенттің
ақша аудару туралы нұсқауын орындау;
4) Қазақстан Республикасы заңдарында және
(немесе) Келісімшартта қарастырылған негіздер
бойынша үшінші тұлғалардың Клиенттен ақша алу
туралы нұсқауларын орындау;
5) Келісімшарт пен Қазақстан Республикасы
заңнамасында
қарастырылған
тәртіпте
және
шарттарда Клиенттен қолма-қол ақша қабылдау
және беру;
6) Клиенттің
талабымен,
Келісімшартта
қарастырылған тәртіп пен мерзімде Клиенттің
Банктегі ақшасының сомасы және жасалған
операциялар туралы ақпараттар беру;
7) Келісімшартта,
Қазақстан
Республикасы
заңнамасында
қарастырылған
және
іскерлік
айналымда
әдетіне
қарай
банктік
ортада
қолданылатын басқа да банктік қызметтерді
Клиентке көрсету.
5.2.2. Клиенттің ЖСН болмаған жағдайда, оған
ағымдағы банктік шот ашылмайды.
5.2.3. Ағымдағы шот мерзімсіз уақытқа ашылады.
5.3. Банктік арнайы (ағымдағы) шотқа қызмет
көрсету
5.3.1. Арнайы (ағымдағы) шот ашқан кезде Клиент
Келісімшартқа қосылу туралы Өтінішті міндетті
түрде арнайы (ағымдағы) шот ашудың мақсатын
көрсетуі тиіс.
5.3.2. Клиент Шот ашудағы мақсаты туралы Банкке
хабарламаған жағдайда,
үшінші тұлғалардың
арнайы (ағымдағы) шоттан
ақша алу туралы
нұсқаулар орындағаны үшін жауапкершілікке
тартылмайды.
5.3.3. Банк
Клиентке арнайы (ағымдағы) шотты
теңгеде ғана ашады.
5.3.4. Арнайы (ағымдағы) шот бойынша Клиент
келесі істерге өз келісімін береді:
Банктің Мемлекеттік корпорацияға арнайы
(ағымдағы)
шоттың нөмірі, арнайы (ағымдағы)
шоттағы ақша қозғалысы туралы ақпараттар,
сенімхат бойынша ақша алушылар туралы
ақпараттар, арнайы (ағымдағы) шотты жабу туралы
ақпараттар мен басқа мәліметтер беруге, үшінші
тұлғаларға зейнетақы мен жәрдемақы төлемдері
берілетін сенімхаттардың көшірмелерін беруге, егер

5.3. Обслуживание банковского специального
(текущего) счета
5.3.1. При открытии специального (текущего) счета
Клиент обязательно должен указать в Заявлении о
присоединении к Договору цель открытия
специального (текущего) счета.
5.3.2. Банк не несет ответственность в случае
исполнения указаний третьих лиц об изъятии денег
со специального (текущего) счета, если Клиент не
уведомил Банк о цели открытия Счета.
5.3.3. Специальный (текущий) счет открывается
Банком Клиенту только в тенге.
5.3.4. По специальному (текущему) счету Клиент
дает свое согласие на:
- предоставление Банком в Государственную
корпорацию информации о номере специального
(текущего) счета, движении денег по специальному
(текущему) счету, информации о получателях денег
по доверенности, информации о закрытии
специального (текущего) счета и иных сведений,
предоставление копии доверенностей, по которым
производится выплата пенсий и пособий третьим
лицам, если Счет открывается для зачисления
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Шот
Қазақстан
Республикасы
заңнамасында
қарастырылған зейнетақыны/жәрдемақыны/ұсталған
ақшаны аудары мақсатында ашылған болса;
Банктің Мемлекеттік корпорацияға зейнетақы
жинақтаушы қорына немесе «Бірыңғай зейнетақы
жинақтаушы қор» АҚ-ға
аударылатын міндетті
зейнетақы жарналардың аударымдары туралы
мәліметтер, зейнетақы мен әлеуметтік төлемдер
туралы ақпараттар туралы беруге;
Клиент (зейнетақы, жәрдемақы алушы) қайтыс
болғаннан кейін немесе Клиент тұрақты түрде тұру
мақсатында Қазақстан Республикасынан тыс жерге
шыққаннан кейін Мемлекеттік корпорация артық
ақшаны қателесіп аударған, төлемдер жасаудың
негіздер тоқтатылған және жоғалған жекелеген
жағдайларда, сондай-ақ асыраудағы адам қайтыс
болған жағдайда, Мемлекеттік корпорация ақшаны
қайтару
туралы
талаптары
мен
растайтын
құжаттарды берген жағдайда, арнайы (ағымдағы)
шотты тікелей дебеттеу арқылы арнайы (ағымдағы)
шоттан ақша алуға.
Мемлекеттік корпорация Банктің формасында
беретін әлеуметтік төлемдердің жағдайы мен
қозғалысы туралы, зейнетақы төлемдерінің саны мен
орташа сомасы туралы ақпараттарды Банктің алуына
жазбаша келісімін Клиент қосымша ретінде береді.

пенсий/пособий/ удержаний, предусмотренных
законодательством Республики Казахстан;
- предоставление
Банком
сведений
в
Государственную корпорацию об отчисляемых
обязательных пенсионных взносах в накопительные
пенсионные
фонды
или
АО
«Единый
накопительный пенсионный фонд», информации о
пенсионных и социальных выплатах;
- изъятие со специального (текущего) счета
денег путем прямого дебетования специального
(текущего) счета в случае ошибочного зачисления,
излишне
перечисленных
Государственной
корпорацией
денег после смерти Клиента
(получателя пенсий, пособий), либо после выезда
Клиента на постоянное место жительство за
пределы Республики Казахстан, в отдельных
случаях прекращения и утраты оснований для
выплаты, а также в случае смерти иждивенцев, при
предъявлении
Государственной
корпорацией
требования о возврате денег и подтверждающих
документов.
Клиент
дополнительно
предоставляет
письменное согласие на получение Банком
информации, предоставляемой Государственной
корпорацией о состоянии и движении социальных
выплат, о количестве и средней сумме пенсионных
выплат, по форме Банка.
5.4. Обслуживание банковского сберегательного
счета
5.4.1. По банковскому сберегательному счету Банк
оказывает следующие Услуги:
1) обеспечение наличия и использование
Банком денег, принадлежащих Клиенту;
2) осуществление приема от Клиента или
третьих лиц денег, как наличным, так и
безналичным способом;
3) выплата вознаграждения в размере и порядке,
определяемые Договором;
4) возврат денег Клиенту на условиях,
предусмотренных Договором и законодательством
Республики Казахстан, в том числе путем их
перевода на другой банковский счет Клиента,
указанный Клиентом;
5) исполнение указаний третьих лиц об изъятии
денег Клиента по основаниям, предусмотренным
законодательством Республики Казахстан и (или)
Договором.
5.4.2. Ставка вознаграждения по вкладу остается
фиксированной на весь срок размещения вклада, с
учетом условий пункта 5.4.9. Договора. Начисление
вознаграждения по вкладу производится на
ежедневный остаток денег на Счете Клиента.
Начисление вознаграждения по вкладу начинается
со дня, следующего за днем поступления на Счет
Клиента всей суммы вклада, указанной в Заявлении
о присоединении к Договору, и до дня возврата
Клиенту суммы вклада включительно в размере и
порядке, предусмотренные в Договоре, в
зависимости от условий вклада.
5.4.3. Для расчета вознаграждения по вкладу и
исчисления сроков Стороны договорились считать
месяц равным 30 (тридцати) дням, год – 360 (триста
шестидесяти) дням, в случае неполного месяца фактическое количество дней размещения вклада.
5.4.4. Вознаграждение
по
срочному
и

5.4.
Банктік жинақ шотына қызмет көрсету
5.4.1. Банктік жинақ шоттарына Банк келесі
Қызметтерді көрсетеді:
1) Клиентке тиесілі ақшаның болуын және оны
Банктің пайдалануын қамтамасыз ету;
2) Клиенттен немесе үшінші тұлғалардан қолмақол, сондай-ақ қолма-қол емес тәсілде
ақша
қабылдау;
3) Келісімшартта
белгіленген
көлем
мен
тәртіпте сыйақы төлеуге;
4) Келісімшарт пен Қазақстан Республикасы
заңнамасында қарастырылған шарттарда, соның
ішінде Клиент көрсеткен Клиенттің басқа банктік
шотына аудару арқылы Клиентке ақшаны қайтаруға;
5) Қазақстан Республикасы заңнамасында және
(немесе) Келісімшартта қарастырылған негіздер
бойынша үшінші тұлғалардың Клиенттен ақша алу
туралы нұсқауларын орындауға.
5.4.2. Салым бойынша сыйақы мөлшерлемесі
Келісімшарттың 5.4.9.- тармағындағы шарттарде
есепке ала отырып, салым орналастырған бүкіл
мерзімге тіркелген күйінде қалады. Салым бойынша
Клиент Шотындағы ақша қалдығына күн сайын
сыйақы есептеледі. Келісімшартқа қосылу туралы
Өтініште көрсетілген салымның бүкіл сомасы
Клиент Шотына түскен күннен кейінгі келесі күннен
бастап салым бойынша сыйақы аударыла бастайды
және ол салымның шарттарына қарай Келісімшартта
қарастырылған көлем мен тәртіпте
Клиент
салымды қайтарған күнде есепке алған күнге дейін
созылады.
5.4.3. Салым бойынша сыйақы есептеу мен
мерзімдерді санауда Тараптар айды 30 (отыз) күнге
тең, жылды – 360 (үш жүз алпыс) күнге тең
есептеуге, ай толық болмаған жағдайда - салым
орналастырған нақты күндер санын есептеуге
келісті.
5.4.4. Салықтар ұсталғаннан кейін, егер Қазақстан
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Республикасының заңнамасында мұндай ұстап қалу
қарастырылса, Клиенттің Келісімшартқа қосылу
туралы Өтінішінде көрсетілген банктік шотына
немесе Клиенттің Банкте ашылған басқа банктік
шотына аудару арқылы
немесе сыйақы
(капиталдандыру арқылы) есептелетін салым
сомасын арттыра отырып, Клиенттің Шотына ақша
аудару арқылы, мерзімдік және жинақтық салым
бойынша ай сайын, «Талап еткенге дейін» салым
бойынша – жыл сайын сыйақы төленеді.
5.4.5. Сыйақы есептелген айдан кейінгі келесі
айдың алғашқы үш жұмыс күні ішінде сыйақы
төленеді. Сыйақы төлеу күні жұмыс емес, демалыс
немесе мейрам күндеріне түскен жағдайда, сыйақы
төлеу келесі жақын жұмыс күні жүргізіледі.
5.4.6. Ақша енгізілген күннен кейінгі келесі күннен
бастап қосымша жарналарға сыйақы есептеледі.
5.4.7. Ішінара алғаннан кейін қалған салым
сомасына сыйақы есептеу ақша алынған күннен
кейінгі келесі күннен бастап, Келісімшартқа қосылу
туралы Өтініште көрсетілген мөлшерлеме бойынша
жүргізіледі.
5.4.8. Клиент таңдап алған салым бойынша сыйақы
төлеу шарттары Келісімшартқа қосылу туралы
Өтініште, Келісімшартқа қосылу туралы Өтініште
белгіленбеген шарттары Келісімшарттың мәтінінде
белгіленген.
5.4.9. Егер Клиент Салымды орналастырған мерзім
аяқталған кезде салым сомасын талап етпесе, Банк
Келісімшартта
қарастырылған
салым
орналастырудың сол мерзімдеріне, сол шарттарда,
салымның осы түрі бойынша
Салымды
орналастыру мерзімін ұзарту күнінде Банкте
қолданыста болған сыйақы мөлшерлемелерімен
Салымды орналастыру мерзімін ұзартуға немесе
салым сомасы мен есептелген, бірақ төленбеген
сыйақыны Клиенттің Банкте ашқан банктік шотына
аударуға құқылы. Клиенттің Банкте Шоты болмаған
жағдайда, салым орналастыру мерзімін Банк
Келісімшартта қарастырылған шарттарда, Банктің
уәкілетті органы белгілеген сыйақы мөлшерлемесі
бойынша ұзарта алады.
Банк салымның осы түрін қабылдауды тоқтату
туралы шешім қабылдамаған жағдайда, салым
орналастыру мерзімін ұзарту мүмкіндігінің саны
шексіз. Банк салымның белгілі бір түрін қабылдауды
тоқтату туралы Келісімшарттың 6.1.2.-тармағының
6.1.2.15-тармақшасында қарастырылған тәсілдердің
бірі (Банктің қалауына қарай) арқылы хабарлайды.
5.4.10. Клиент мерзімдік салымды мерзімінен бұрын
ішінара және (немесе) толық қайтаруға құқылы.
5.4.11. Клиент жинақтық салымды мерзімінен бұрын
толық қайтаруға құқылы.
5.4.12. Жинақтық салым орналастырған мерзім
ішінде Клиенттің Шотынан ішінара алуға рұқсат
етілмейді. Келісімшартқа қосылу туралы Өтініште
көрсетілген салым орналастырған мерзім ішінде
немесе салым орналастыру мерзімі ұзартылған
(салым орналастыру мерзімдерін ұзарту кезеңдері
арасында)
салымды
орналастыру
мерзімі
аяқталғанға дейін Клиенттің өзі жинақтық салымын
мерзімінен бұрын алуы төленген сыйақыны,
есептелген, бірақ төленбеген сыйақыны қайта
санауға, Клиентке Шоттағы ақшаны қайтаруға және
Келісімшартты бұзуға негіз болып табылады.

сберегательному
вкладу
выплачивается
ежемесячно, по вкладу «до востребования» ежегодно, после удержания налогов, если такое
удержание
предусмотрено
законодательством
Республики Казахстан, путем перечисления на
банковский счет Клиента, указанный в Заявлении о
присоединении к Договору, или на другой
банковский счет Клиента, открытый в Банке, или
путем зачисления денег на Счет Клиента,
увеличивая сумму вклада, на которую начисляется
вознаграждение (путем капитализации).
5.4.5. Выплата вознаграждения производится в
течение первых трех рабочих дней месяца,
следующего за месяцем, в котором производилось
начисление вознаграждения. В случае если дата
выплаты вознаграждения выпадает на нерабочий
выходной либо праздничный день, выплата
вознаграждения производится в ближайший
следующий за ним рабочий день.
5.4.6. Начисление
вознаграждения
на
дополнительные взносы производится со дня,
следующего за днем внесения денег.
5.4.7. Начисление вознаграждения на сумму
вклада, оставшуюся после частичного изъятия,
производится со дня, следующего за днем изъятия
денег, по ставке, указанной в Заявлении о
присоединении к Договору.
5.4.8. Условия выплаты вознаграждения по
выбранному Клиентом виду вклада определены в
Заявлении о присоединении к Договору, а в части,
не определенной Заявлением о присоединении к
Договору, в тексте Договора.
5.4.9. По окончании срока размещения вклада,
если Клиент не истребует сумму вклада, Банк
вправе продлить срок размещения вклада на тот же
срок, на тех же условиях, предусмотренных
Договором, по ставке вознаграждения по данному
виду вклада, действующей в Банке на день
продления срока размещения вклада, или
перечислить сумму вклада и начисленного, но не
выплаченного вознаграждения, на банковский счет
Клиента, открытый в Банке. При отсутствии у
Клиента Счета в Банке, срок размещения вклада
может быть продлен Банком на тех же условиях,
предусмотренных
Договором,
по
ставке
вознаграждения, установленной уполномоченным
органом Банка.
Количество возможных продлений срока
размещения вклада не ограниченно, при условии,
что Банк не принял решение о прекращении приема
данного вида вклада. О прекращении приема
определенного вида вклада Банк уведомляет
Клиента одним из способов, предусмотренных
подпунктом 6.1.2.15 пункта 6.1.2. Договора (на
усмотрение Банка).
5.4.10. Клиент имеет право на досрочный
частичный и (или) полный возврат срочного вклада.
5.4.11. Клиент имеет право на досрочный полный
возврат сберегательного вклада.
5.4.12. В течение срока размещения сберегательного
вклада частичные изъятия со Счета Клиента не
допускаются. Досрочное изъятие сберегательного
вклада самим Клиентом до истечения срока
размещения вклада, указанного в Заявлении о
присоединении к Договору, или до истечения
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5.4.13. Клиент жинақтық салымды мерзімінен бұрын
алған кезде, салым түскен күннен бастап/салым
орналастыру мерзімін соңғы рет ұзартқан күннен
бастап салым алынған күнге дейінгі Шотта ақша
орналасқан бүкіл кезеңге сыйақыны Банк, салым
мерзімінен бұрын алынған күнгі «Талап еткенге
дейін» салымы бойынша Банк белгілеген сыйақы
мөлшерлемесі бойынша қайта санайды.
5.4.14. Клиент жинақтық салымды мерзімінен бұрын
алған кезде, бұрын төленген сыйақы сомасы мен
Банктің Салым мерзімінен бұрын алынған күнгі
«Талап еткенге дейін» салымы бойынша белгіленген
мөлшерлемеде қайта есептелген сыйақы сомасы
арасындағы айырмашылықты (бұдан былай –
айырмашылық сомасы) Банк салым сомасынан
ұстап қалуға құқылы. Клиенттің Шотындағы ақша
айырмашылық сомасын ұстап қалуға жеткіліксіз
болған жағдайда, Банк Клиенттің Банкте ашылған
кез келген өзге шоттарын тікелей дебеттеу арқылы
айырмашылық сомасын алуға құқылы.
5.4.15. Клиенттің Шотындағы (-тарындағы) ақша
айырмашылық сомасын, сондай-ақ Клиент қайтыс
болған жағдайда Банк төлеген сыйақыны қайта
санау кезінде туындауы мүмкін айырмашылық
сомасын ұстап қалуға жеткіліксіз болған жағдайда,
Банк Клиентке/мұрагерге (-лерге) (бар болса)
айырмашылық сомасын/ айырмашылық сомасының
жетпеген бөлігін төлеу туралы жазбаша талабын
жіберуге құқылы, ал Клиент/мұрагер (-лер) Банк
жазбаша талаптарын жіберген күннен бастап 5 (бес)
күнтізбелік күн ішінде талап етілген айырмашылық
сомасын төлеуге міндетті.
5.4.16. Банк Клиентке салымды қайтарған кезде,
Қазақстан Республикасы заңнамасында ұстап қалу
қарастырылған
салықтар
ұсталғаннан
кейін,
Клиентке сол сәтке төленуі тиіс барлық сыйақы
төленеді. Клиенттің Шотында ақша қалған
жағдайда, Банк ақшаны Клиенттің банктік шотына
немесе арнайы (ағымдағы) шотты қоспағанда,
Келісімшартқа қосылу туралы өтініште көрсетілген
Клиенттің басқа банктік шотына аударады.
5.4.17. Салымды беру жұмыс емес, демалыс немесе
мейрам күндеріне түскен жағдайда, Банк салымды
беруді сол күндерден кейінгі бірінші жұмыс күні
жүргізуі мүмкін.
5.4.18. Қазақстан
Республикасы
заңнамасында
қарастырылған жағдайларда уәкілетті мемлекеттік
органдар/лауазымды тұлғалар салымның ең төменгі
сомасы туралы шартты бұза отырып, Клиенттің
келісімінсіз салымның бүкіл сомасын немесе оның
кез келген бөлігін алуы немесе Шотты тікелей
дебеттеу арқылы салымды/салымның бөлігін Банк
немесе үшінші тұлғалардың алуы Келісімшарттың
салымды ішінара алуға рұқсат бермеу жайындағы
шарттарды бұзылды деп есептеуге негіз бола
алмайды. Аталған тұлғалар салымның бөлігін алған
кезде, Келісімшарт тоқтатылмайды.
Салымның
бүкіл сомасының алынуы Банктің Клиент Шотын
жабуына негіз болып табылады.
5.4.19. Келісімшарттың
7.10.тармағында
көрсетілген еңсерілмейтін күштер (Форс-мажор)
жағдайы әрекет еткен кезеңде, Клиент қайтыс
болған жағдайда (Клиенттің өлгені туралы куәлікте
көрсетілген күннен бастап), уәкілетті мемлекеттік
органдар Шот бойынша операцияларды тоқтатқан
кезде, уәкілетті органдар Шоттағы ақшаға тыйым
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срока размещения вклада, на который было
осуществлено продление размещения срока вклада
(в период между продлениями срока размещения
вклада), является основанием для пересчета
выплаченного вознаграждения, начисленного, но не
выплаченного вознаграждения, возврата денег со
Счета Клиента и расторжения Договора.
5.4.13. При
досрочном
изъятии
Клиентом
сберегательного вклада вознаграждение за весь
период размещения денег на Счете с даты
поступления/с даты последнего продления срока
размещения
вклада
по
дату
изъятия
пересчитывается Банком по ставке вознаграждения,
установленной
Банком
по
вкладу
«До
востребования» на дату досрочного изъятия вклада.
5.4.14. При
досрочном
изъятии
Клиентом
сберегательного вклада Банк вправе удержать из
суммы вклада сумму разницы между суммой ранее
выплаченного
вознаграждения
и
суммой
вознаграждения,
пересчитанного
по
ставке
вознаграждения, установленной Банком по вкладу
«До востребования» на дату досрочного изъятия
вклада (далее – сумма разница). В случае если
денег,
находящихся
на
Счете
Клиента,
недостаточно для удержания суммы разницы, Банк
вправе изъять сумму разницы путем прямого
дебетования иных любых Счетов Клиента,
открытых в Банке.
5.4.15. Если на Счете (-ах) Клиента денег
недостаточно для удержания суммы разницы,
которая может возникнуть также в случае пересчета
выплаченного Банком вознаграждения в случае
смерти
Клиента,
Банк
вправе
направить
Клиенту/наследнику(-кам)
(при
наличии)
письменное требование об уплате суммы
разницы/недостающей
суммы
разницы,
а
Клиент/наследник(-ки) обязан (-ы) уплатить
требуемую сумму разницы в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты направления письменного
требования Банком.
5.4.16. При возврате Клиенту вклада Банком
выплачивается все причитающееся ему к этому
моменту вознаграждение после удержания налогов,
если
такое
удержание
предусмотрено
законодательством Республики Казахстан. В случае
если на Счете Клиента остались деньги Банк
перечисляет деньги на банковский счет Клиента,
указанный в Заявлении о присоединении к
Договору, или на другой банковский счет Клиента,
кроме специального (текущего) счета.
5.4.17. В случае если выдача вклада выпадает на
выходной либо праздничный день, выдача вклада
может быть произведена Банком на следующий за
ним первый рабочий день.
5.4.18. Изъятие всей суммы вклада или любой его
части без согласия Клиента с нарушением условия
о минимальной сумме вклада уполномоченными
государственными
органами/должностными
лицами
в
случаях,
предусмотренных
законодательством Республики Казахстан, либо
изъятие вклада/части вклада путем прямого
дебетования Счета Банком или третьими лицами,
не является нарушением условий Договора по
недопущению частичного изъятия вклада. При
изъятии этими лицами части вклада Договор не
прекращается. Изъятие всей суммы вклада является

салған кезде, Шоттағы ақшаларға өкім жүргізуге
уақытша шектеу қойылған
немесе уәкілетті
орган/лауазымды тұлғалар Шоттағы ақшаға тыйым
салған кезде, сондай-ақ Қазақстан Республикасы
заңнамасында қарастырылған негіздер бойынша
Банк үшінші тұлғалардың Шотқа қойған төлем
құжаттарын, Банктің Клиент Шотына (-тарына)
қойған төлем ордерлерін /төлемдік талаптарын
сақтаған кезең ішінде салым бойынша сыйақы
есептелмейді және төленбейді.

5.5.
Кәмелетке
толмағандардың
атына
ашылған салымдарға өкім жүргізу
5.5.1. Соттың шешімімен қабілетті деп танылған
(эмансипация) кәмелетке толмағандарды қоспағанда,
14 (он төрттен) 18 (он сегіз) жасқа дейінгі кәмелетке
толмағандар заңды өкілдерінің келісімімен мәміле
жасайды.
5.5.2. Егер
заңнамалық
актілерде
басқаша
қарастырылмаса, 14 (он төрт) жасқа толмаған (жас
бала) кәмелетке толмағандар атынан олардың заңды
өкілдері мәміле жасайды.
5.5.3. 14 (он төрт) жасқа толған кәмелетке
толмағандар, салымды Банкке өзі енгізуге құқылы.
5.5.4. 14 (он төрт) жасқа (жас бала) толмаған
кәмелетке толмағандардың атынан қандай да бір
тұлға енгізген салымдарды олардың заңды өкілдері
басқарады, ал 14 (он төрт) жасқа толған кәмелетке
толмағандар, қандайда бір тұлғаның олардың атына
салған салымдарды өзі басқарады.
5.5.5. Заңды өкілдің өкілеттігін растайтын қажетті
құжаттарды Банкке ұсына отырып, Заңды өкілдер
кәмелетке толмаған Клиенттердің мүддесінде Банкте
әрекет етуге, Қазақстан Республикасы заңнамасына
сәйкес Клиенттің атынан әрекеттерді іске асыруға
құқылы.

5.6. Клиент
пен
үшінші
тұлғалардың
нұсқауларын орындау
5.6.1. Банк Шот бойынша барлық операцияларды
Қазақстан Республикасы заңнамасы мен Банктің ішкі
нормативтік құжаттарына сәйкес лайықты түрде
рәсімделген
Клиенттің
нұсқаулары
негізінде
(Қазақстан Республикасының заңнамасы мен
Келісімшартта
қарастырылған
жағдайларды
қоспағанда) жүзеге асырады.
Банк Клиенттің нұсқауы берілген күні ағымдағы
шотта, ағымдағы шотқа қойылған шекті сомада
орындауды қамтамасыз етеді. Төлем құжатында,
оның орындалуына басқа мерзім (валюталандыру
күні) көрсетілген жағдайда, төлем құжаты сол
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основанием для закрытия Банком Счета Клиента.
5.4.19. Вознаграждение по вкладу не начисляется и
не выплачивается в период действия обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), указанных в
пункте 7.10. Договора, в случае смерти Клиента (с
даты, указанной в свидетельстве о смерти Клиента),
при приостановлении операций по Счету
уполномоченными государственными органами,
при установлении временного ограничения на
распоряжение деньгами, находящимися на Счете,
или
при
наложении
уполномоченным
органом/должностным лицом ареста на деньги,
находящиеся на Счете, а также в период хранения
Банком платежных документов третьих лиц,
предъявленных
к
Счету
по
основаниям,
предусмотренным законодательством Республики
Казахстан,
платежного
ордера/платежного
требования Банка, предъявленного к Счету (-ам)
Клиента Банком.
5.5. Распоряжение вкладом, открытым на имя
несовершеннолетнего
5.5.1. Несовершеннолетние в возрасте от 14
(четырнадцати)
до
18
(восемнадцати)
лет
совершают сделки с согласия их законных
представителей,
за
исключением
несовершеннолетних, признанных дееспособными
(эмансипация) по решению суда.
5.5.2. За несовершеннолетних, не достигших 14
(четырнадцати)
лет
(малолетних),
сделки
совершают от их имени законные представители,
если иное не предусмотрено законодательными
актами.
5.5.3. Несовершеннолетние, достигшие возраста 14
(четырнадцати) лет, вправе вносить вклады в Банк
и самостоятельно распоряжаться внесенными ими
вкладами.
5.5.4. Вкладами, внесенными кем-либо на имя
несовершеннолетних,
не
достигших
14
(четырнадцати) лет (малолетних), распоряжаются
их законные представители, а несовершеннолетние,
достигшие 14 (четырнадцати) лет, самостоятельно
распоряжаются вкладами, внесенными кем-либо на
их имя.
5.5.5. Законные
представители
вправе
предоставлять интересы несовершеннолетнего
Клиента в Банке, осуществлять от имени Клиента
действия в соответствии с законодательством
Республики Казахстан с предоставлением Банку
необходимых
документов,
подтверждающих
полномочия законного представителя.
5.6. Исполнение указаний Клиента и третьих
лиц
5.6.1. Все операции по Счету Банк производит на
основании указаний Клиента (за исключением
случаев,
предусмотренных
законодательством
Республики Казахстан и Договором), оформленных
надлежащим
образом
в
соответствии
с
законодательством Республики Казахстан и
внутренними нормативными документами Банка.
Банк обеспечивает исполнение указания Клиента по
текущему счету в день его инициирования в
пределах суммы, имеющейся на текущем счете.
При наличии в платежном документе иного срока
его исполнения (дата валютирования) платежный

мерзімде орындалуы тиіс.
5.6.2. Халықаралық қолма-қол емес төлемдер және
(немесе) ақша аударымдарын Банк және (немесе)
бенефициардың банкі Клиенттің нұсқауын алған
күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей
Қазақстан Республикасының валюталық реттеу мен
валюталық бақылау туралы заңнамасына сәйкес
қарастырылған
шарттарды
сақтай
отырып,
орындайды.
5.6.3. Клиенттің Банкте ашылған Шоттары арасында
ақша аударымын Банк бір операциялық күн ішінде
жүргізеді.
5.6.4. Банк Клиент Шотынан ақша алу немесе
бенефициардың/Клиенттің пайдасына ақша аудару
арқылы төлем құжатын орындайды.
5.6.5. Клиент Келісімшартқа қосыла отырып, Шот
ашу мен оны жүргізуге және Қазақстан
Республикасы заңнамасында немесе шет мемлекеттің
заңнамасында белгіленген шетел валюталарына
қатысты шектеулерге байланысты, осыларды қоса,
бірақ мұнымен де шектелмей, валюталық бақылау
жүргізу немесе валюталық шектеу қою, сондай-ақ
салықтар немесе Шоттағы ақшаға қатысты болуы
мүмкіндерін немесе басқа міндетті төлемдерді
қолдана
отырып
жасалған
операциялардан
туындаған тәуекелдерді өзіне қабылдайды.
5.6.6. Банкке және/немесе Клиентке қатысты болуы
мүмкін кез келген елдің немесе халықаралық
ұйымдардың юрисдикциясына сәйкес қойылған
санкцияларға сай Клиенттің кез келген операциясын
орындаудан бас тартуға немесе жүргізуді тоқтатуға
Банк құқылы екендігі туралы Клиент хабардар және
онымен келіседі. Осы орайда Банк, жоғарыда
көрсетілген санкцияларға байланысты Клиенттің
нұсқауын Банктің орындаудан бас тартуынан немесе
орындауды тоқтатуынан Клиентке келген шығындар
үшін Банк ешқандай жауапкершілікке тартылмайды.
5.6.7. Қазақстан
Республикасы
заңнамасында
қарастырылған мерзім мен тәртіпте Банк алған төлем
құжаттары негізінде Клиенттің Шотынан (-тарынан)
Банк ақша алады.
5.6.8. Ақшаларды басқаруға уақытша шектеулер
қоюға, ақшамен мәмілелер мен басқа да операциялар
жасауға шектеу қоюға, мемлекеттік бюджеттен және
(немесе) Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру
қорынан төленетін жәрдемақылар мен әлеуметтік
төлемдерді аударуға арналған арнайы (ағымдағы)
шоттағы ақшаға тыйым салуға рұқсат етілмейді.
5.6.9. Қазақстан
Республикасының
Азаматтық
кодексінде басқаша қарастырылмаса,
төлем
құжаттарының түсу кезектілігіне қарай орындайды.
5.6.10. Егер Клиент пен Банк арасында басқа
кезектілік туралы келісім жасалмаған болса, төлем
тапсырмалары, ақша аудару өтініштері, төлем
ордерлері,
төлемдік
талаптар
күнтізбелік
кезектілікпен түсу тәртібіне қарай орындалады.
5.6.11. Банк пен Клиент арасында қашықтан банктік
қызмет көрсету туралы келісімшарт жасалған
жағдайда, Банк Клиенттің нұсқауына сәйкес
келісімшартта қарастырылған тәртіпте қабылдайды.
5.6.12. Шотқа ақша енгізу немесе Шоттан ақша алу
Қазақстан
Республикасы
заңнамасында
және
Келісімшартта қарастырылған тәртіп пен мерзімде
жүзеге асады.
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документ подлежит исполнению в такой срок.
5.6.2.Международные безналичные платежи и (или)
переводы денег исполняются Банком и (или)
банком бенефициара не позднее 3 (трех) рабочих
дней, следующих за днем получения указания
Клиента,
с
соблюдением
требований,
предусмотренных
в
соответствии
с
законодательством Республики Казахстан о
валютном регулировании и валютном контроле.
5.6.3.Перевод денег между Счетами Клиента,
открытыми в Банке, осуществляется Банком в
течение одного операционного дня.
5.6.4.Исполнение платежного документа Банком
осуществляется путем списания денег со Счета
Клиента либо перевода денег в пользу
бенефициара/Клиента.
5.6.5.Присоединяясь к Договору, Клиент принимает
на себя риск, связанный с открытием и ведением
Счета в иностранной валюте, который может
возникнуть
в
связи
с
ограничениями,
установленными законодательством Республики
Казахстан, либо законодательством иностранного
государства в отношении иностранной валюты,
включая, но, не ограничиваясь, введение валютного
контроля или валютных ограничений, а также
налогов или иных обязательных платежей, которые
могут
быть
распространены
на
деньги,
находящиеся на Счете, или операции с их
использованием.
5.6.6.Клиент уведомлен и согласен, что Банк вправе
отказать в проведении или прекратить проведение
любой операции Клиента, если такой отказ или
прекращение осуществляется Банком согласно
санкциям,
наложенным
в
соответствии
с
юрисдикцией любой страны или международной
организации, действие которых распространяется
на Банк и/или Клиента. При этом Банк не будет
нести никакой ответственности за убытки Клиента,
причиненные отказом Банка в исполнении или
прекращением исполнения указаний Клиента в
связи с вышеуказанными санкциями.
5.6.7. В
случаях,
предусмотренных
законодательством Республики Казахстан, со Счета
(-ов) Клиента производится изъятие денег на
основании
полученных
Банком
платежных
документов в сроки и порядке, предусмотренные
законодательством Республики Казахстан.
5.6.8. Не допускается установление временного
ограничения
на
распоряжение
деньгами,
ограничений на совершение сделок и иных
операций с деньгами, наложение ареста на деньги,
находящиеся на специальном (текущем) счете,
предназначенном для зачисления пособий и
социальных
выплат,
выплачиваемых
из
государственного
бюджета
и
(или)
Государственного фонда социального страхования.
5.6.9. Банк исполняет платежные документы
Клиента в соответствии с очередностью их
поступления, если иное не предусмотрено
Гражданским кодексом Республики Казахстан.
5.6.10. Платежное поручение, заявление на
перевод денег, платежный ордер, платежное
требование исполняются в порядке поступления
календарной очередности, если иная очередность

5.6.13. Егер Клиент үзінді-көшірмелер алған күннен
бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Банкке жазбаша
үлгідегі күнарат-арызын бермесе,
Шот бойынша
Үзінді-көшірмелер расталған болып есептеледі.

5.7. Банктің төлемдік қызметтерді орындаудан
бас тартуына негіздер
5.7.1. Банк келесі жағдайларда Клиенттің өкімдерін
орындаудан бас тартады:
1) егер төлем құжатында жасандылық белгілері
болса, соның ішінде, егер төлем құжаты Төлемдер
туралы заңның 56-бабында, №208 Ережелер мен
Келісімшартта белгіленген
заңдастырылмаған
төлемдерге қарсы қорғаныс әрекеттерінің тәртіптерін
бұза отырып тапсырылса, сондай-ақ Клиенттің
жинақ шотынан үшінші тұлғаның банктік шотына
ақша аудару туралы Клиенттің өкімі берілген
жағдайда;
2) Қазақстан
Республикасы
заңнамасында
қарастырылған жағдайларды қоспағанда,
төлем
құжатында түзетудер, толықтырулар мен түзетілген
жерлері болса;
3) №208 Ережелерде қарастырылған жағдайларда,
Клиенттің басқа Шоттарынан төлемдік құжатты
орындаған
кезде,
Банктер
туралы
заңда
қарастырылған жағдайларда, төлемдік құжаттардағы
Клиенттің ЖСК Банктің түзетуін қоспағанда,
Клиенттің ЖСК, ЖСН төлемдік құжатта көрсетілген
деректемелермен сәйкес келмейтін болса;
4) салықтар мен басқа да бюджетке төленуі тиіс
міндетті төлемдерде, Мемлекеттік әлеуметтік
сақтандыру
қорына
жасалған
әлеуметтік
аударымдарда, әлеуметтік медициналық сақтандыру
қорына жасалған аударымдар және (немесе)
жарналарда, міндетті зейнетақылық жарналардың
аударымдарында,
жұмыс
берушінің
міндетті
зейнетақылық жарналарында,
міндетті кәсіптік
зейнетақы жарналарында көрсетілген Клиенттің
ЖСН-ның мемлекеттік кірістер органы ұсынған
мәліметтермен сәйкес келмегенде;
5) Төлемдер туралы заңда, №208 Ережелерде,
сондай-ақ Келісімшарттың шарттарында белгіленген
төлем құжатын құрау мен ұсыну тәртібіне қойылған
талаптарды Клиент сақтамаса;
6) №208 Ережелерде немесе Банкте белгіленген
формаларға сәйкес келмесе;
7) басқа деректемелер (ЖСК, ЖСН) Клиентті
сәйкестендіретін электронды формадағы мемлекеттік
кірістер органы берген
инкассолық өкімдерді,
сондай-ақ
сот
орындаушының
инкассолық
нұсқаулықты №208 Ережелердің талаптарына сәйкес
Клиентті сәйкестендірген кезді қоспағанда, төлем
құжатында көрсетілген Клиент атауының, ақша
жіберушінің атауымен сәйкес келмесе;
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не будет оговорена между Клиентом и Банком.
5.6.11. В случае заключения между Банком и
Клиентом договора о дистанционном банковском
обслуживании указания Клиента принимаются
Банком
в
порядке,
предусмотренном
соответствующим договором.
5.6.12. Зачисление денег на Счет или изъятие денег
со Счета осуществляются в порядке и сроки,
предусмотренные законодательством Республики
Казахстан и Договором.
5.6.13. Выписки
по
Счету
считаются
подтвержденными Клиентом, если Клиент не подал
в Банк претензию, составленную в письменной
форме, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
получения выписки.
5.7. Основания для отказа Банком в исполнении
платежной услуги
5.7.1. Банк отказывает в исполнении указаний
Клиента в случаях:
1) если платежный документ содержит признаки
подделки, в том числе, если платежный документ
передан с нарушением порядка защитных действий
от
несанкционированных
платежей,
установленного статьей 56 Закона о платежах,
Правилами №208 и Договором, а также в случае
указания Клиента о переводе денег со
сберегательного счета Клиента на банковский счет
третьего лица;
2) если
платежный
документ
содержит
исправления,
дополнения
и
помарки,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
законодательством Республики Казахстан;
3) несоответствия
ИИК,
ИИН
Клиента
реквизитам, указанным в платежном документе, за
исключением исправления Банком в платежных
документах
ИИК
Клиента
в
случаях,
предусмотренных Законом о банках, при
исполнении платежного документа с других Счетов
Клиента, в случаях, предусмотренных Правилами
№208;
4) несоответствия ИИН Клиента, указанного в
платежном документе в уплату налогов и других
обязательных платежей в бюджет, социальных
отчислений в Государственный фонд социального
страхования, отчислений и (или) взносов в фонд
социального
медицинского
страхования,
перечислении обязательных пенсионных взносов,
обязательных пенсионных взносов работодателя,
обязательных
профессиональных
пенсионных
взносов, с данными, предоставляемыми органом
государственных доходов;
5) несоблюдения
Клиентом
требований
к
порядку составления и предъявления платежного
документа, установленных Законом о платежах,
Правилами №208, а также условиями Договора;
6) несоответствия
формам,
установленным
Правилами №208 или Банком;
7) несоответствия
наименования
Клиента
наименованию отправителя денег, указанному в
платежном документе, за исключением инкассового
распоряжения,
предъявленного
органом
государственных доходов в электронной форме,
когда
другие
реквизиты
(ИИК,
ИИН)
идентифицируют Клиента, а также инкассового

8) төлем тағайындаудың мәтіндік бөліміндегі код
белігілері сәйкес келмесе;
9) бюджетке төлемдер жасағанда бюджеттік
классификацияның сандық белгілері болмаса;
10) төлем құжатында көрсетілген соманың
сандары мен әріптік жазбасының сәйкес келмесе;
11) көлік
құралының
төлем
құжатында
көрсетілген
сәйкестендіру
нөмірінің
көлік
құралының салықтарын төлеген кезде жол
қозғалысының қауіпсіздігі жөніндегі орталық
атқарушы органы берген мәліметтермен сәйкес
келмесе;
12) Келісімшарттың шарттарында белгіленген
талаптарды орындамаса;
13) Қазақстан Республикасының валюталық
операцияларды
жүзеге
асыру
жөніндегі
заңнамасында қарастырылған жағдайларда;
14) Қолма-қол емес төлем және (немесе) ақша
аударымын жасауға қажетті ақша сомасының болуын
қамтамасыз етсе;
15) АЖ/ҚТҚ Заңында
немесе Қазақстан
Республикасы
ратификациялаған
халықаралық
келісімшартта
қарастырылған немесе Қазақстан
Республикасының банк-бейрезиденттермен жасалған
келісімшартта қарастырылған жағдайларда;
16) уәкілетті мемлекеттік органдардың немесе
лауазымды тұлғалардың Клиенттің Шоты бойынша
шығыс операцияларын уақытша тоқтату, Клиенттің
Шотындағы ақшаға тыйым салу туралы актілердің
ақшаларымен қамтамасыз етілмеген мүліктерге
уақытша шектеу қою туралы шешім және (немесе)
өкім болған жағдайларда;
17) егер Келісімшартта және (немесе) Қазақстан
Республикасы
заңнамасында
басқаша
қарастырылмаса, төлем тапсырмасында көрсетілген
төлем валютасы банктік шоттың валютасымен
сәйкес келмегенде;
18) Қазақстан Республикасы заңнамасын мен
Келісімшартта қарастырылған басқа да негіздер
бойынша.
5.7.2. Банк
Келісімшарттың
6.1.2-тармағының
6.1.2.15-тармақшасында қарастырылған тәсілдердің
бірі арқылы (Банктің қалауына қарай) Клиентке
төлем құжатын орындаудан бас тартатыны туралы
хабарлайды.

5.8. Заңдастырылмаған төлемдер
5.8.1. Егер төлем,
осы төлемді орындауға
өкілеттігі бар тұлға атқаратын болса және
Қазақстан Республикасы заңнамасына қайшы
келмейтін болса, заңдастырылған болып табылады.
Сондай-ақ төлем ақша аударымы арқылы жасалған
жағдайда,
егер
Банк
заңдастырылмаған
төлемдерден
қорғану
тәртібінде
белгіленген
шарттарды орындай отырып, өкімді қабылдау
шартын сақтаса, төлем заңдастырылған болып
саналады. Жасанды төлем құжаттарын қолдана
отырып
жасалған
төлемдер
немесе
ақша
аударымдары заңдастырылмаған төлемдер және
(немесе) ақша аударымдары болып табылады.
5.8.2. Заңсыз төлемдерден және (немесе) ақша
аударымдарынан қорғаныс элементтері ретінде Банк
төмендегілерді пайдаланады:
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распоряжения
судебного
исполнителя
при
идентификации Клиента в соответствии с
требованиями Правил №208;
8) несоответствия
кодового
обозначения
назначения платежа его текстовой части;
9) отсутствия цифрового обозначения кода
бюджетной классификации при уплате платежей в
бюджет;
10) несоответствия сумм, указанных в платежном
документе, цифрами и прописью;
11) несоответствия идентификационного номера
транспортного средства, указанного в платежном
документе,
с
данными,
представленными
центральным
исполнительным
органом
по
безопасности дорожного движения при уплате
налогов на транспортное средство;
12) несоблюдения требований, установленных
условиями Договора;
13) в
случаях,
предусмотренных
законодательством Республики Казахстан по
осуществлению валютных операций;
14) необеспечения Клиентом суммы денег,
необходимой для осуществления безналичного
платежа и (или) перевода денег;
15) предусмотренных Законом ПОД/ФТ или
международными договорами, ратифицированными
Республикой Казахстан, либо предусмотренных
договором с банками-нерезидентами Республики
Казахстан;
16) при наличии решений и (или) распоряжений
уполномоченных государственных органов или
должностных лиц о приостановлении расходных
операций
по
Счету
Клиента,
временного
ограничения на распоряжение имуществом,
необеспеченных деньгами актов о наложении
ареста на деньги, находящиеся на Счете Клиента;
17) несоответствия валюты платежа, указанной в
платежном поручении, валюте банковского счета,
если иное не предусмотрено в Договоре и (или)
законодательством Республики Казахстан;
18) по иным основаниям, предусмотренным
законодательством Республики Казахстан и
Договором.
5.7.2.Банк уведомляет Клиента об отказе в
исполнении платежного документа одним
из
способов, предусмотренных подпунктом 6.1.2.15
пункта 6.1.2. Договора (на усмотрение Банка).
5.8. Несанкционированные платежи
5.8.1. Платеж является санкционированным, если
он произведен лицом, которое имело полномочие
совершить данный платеж, и не противоречит
законодательству Республики Казахстан. В случае
осуществления платежа путем перевода денег
платеж будет санкционированным также при
условии, если указание принято Банком с
соблюдением установленного порядка защитных
действий от несанкционированных платежей.
Несанкционированными платежами и (или)
переводами денег являются также платежи или
переводы денег с использованием поддельных
платежных документов.
5.8.2. В качестве элементов защитных действий от
несанкционированных платежей и (или) переводов
денег Банком используется:

- жеке басын куәландыратын құжат бойынша
Клиентті сәйкестендіру;
- жеке басын куәландыратын құжаттың жарамдылық
мерзімін тексеру;
- Клиенттің (өкілінің) қолын, соның ішінде келесі
тәсілдерді
Банкте
қолданған
жағдайларда,
электронды
сандық
(бар
болса)
қолын,
алгоритмдерді,
кодтарды
(таңбалар
мен
комбинациялаған
сандық,
әріптік
кодтарды
қолданып),
сәйкестендіруші
сөзді
немесе
сәйкестендіру кодын, құпия сөздерді, шифрлауды,
биометрикалық мәліметтерді немесе Қазақстан
Республикасы заңнамасына қайшы келмейтін
қорғаныстың басқа да тәсілдерін қолдана отырып
тексеру;
- Клиенттің жеке басын куәландыратын құжаттағы
мәліметтерді Банктің операциялық жүйесіндегі
мәліметтермен салғастыру;
- Клиенттің өкімін орындауды бастау (заңдастыру)
немесе Клиенттің (өкілінің) өкімдерді кері
қайтарғаны туралы мәліметтерді тексеру және орын
алуы мүмкін қателерді анықтау;
- Банк пен Қазақстан Республикасы заңнамасында
қарастырылған заңдастырылмаған төлемдерден
қорғану
жосықтарын
Банктің
орындауын
қамтамасыз ету.
Клиент қашықтан басқару желісімен ақша
аударған кезде заңсыз операциялардан қорғану
әрекеті
ретінде
сәйкестендіру
құралдары
және/немесе Шотты қашықтан басқару қызметін
Клиентке көрсету тәртібін реттейтін келісімшартта
қарастырылған тәсілдері қолданылады.
5.8.3. Клиент заңдастырылмағаны төлемдер және
(немесе)
аударымдар
жасалғанын
анықтаған
жағдайда, Клиент ол туралы Клиенттің (өкілінің)
қолымен расталған жазбаша арызын түсіру арқылы,
оған анық болған күні, бірден Банкке хабарлауға
міндетті. Банк Клиенттің (өкілінің) арызын
қарастырып, оған қатысты шешім шығарады және
15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде Клиентке
хабарлайды, ал үшінші тұлғалардан ақпарат алу
немесе қосымша тексеру арқылы толығырақ зерттеу
қажет болған жағдайда – Банкке арыз түскен күннен
бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде хабарлайды.
5.8.4. Сыртқы тараптан төлемдік қызметтерді
жеткізуші заңдастырылмаған төлемдер
және
(немесе) өзінің жүйесінде жойылған рұқсаттар
арқылы төлемдер және (немесе) ақша аударымдары
бойынша алаяқтық әрекеттер жасаудың салдары
үшін Клиент пен Клиенттің Шотына қызмет
көрсетуші
Банк
алдында
жауапкершілікке
тартылады.
5.9.
Төлем құжатын орындауды уақытша
тоқтату, ақшаға тыйым салу, Клиенттің төлем
құжатының орындалуын кері шақыру
5.9.1. Шот бойынша шығыс
операцияларын
уақытша тоқтату немесе Шотағы ақшаға тыйым
салу Қазақстан
Республикасы
заңнамасында
қарастырылған негіздер мен тәртіп бойынша жүзеге
асырылады.
5.9.2. Банк қабылдап алған төлем құжатын
орындалмай тұрып, уәкілетті орган бекіткен
формада жасалған, төлем құжатына кері қайтару
туралы Клиент берген өкім негізінде төлем құжатын
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идентификация
Клиента
по
документу,
удостоверяющему личность;
проверка
срока
действия
документа,
удостоверяющего личность;
- проверка подписи Клиента (представителя) в том
числе электронная цифровая (при наличии),
алгоритмы, коды (цифровые, буквенные, с
применением символов и комбинированные),
слова-идентификаторы или идентификационные
коды, шифрование, биометрические данные или
иные способы защиты, не противоречащие
законодательству Республики Казахстан и в случае
их применения в Банке;
- сверка данных документа, удостоверяющего
личность Клиента, с данными в операционной
системе Банка;
проверка
данных
об
инициировании
(санкционировании)
указаний
Клиента
или
распоряжений
об
их
отзыве
Клиентом
(представителем) и выявлении возможных ошибок;
обеспечение
Банком
выполнения
процедур
безопасности от несанкционированных платежей,
предусмотренных Банком и законодательством
Республики Казахстан.
В случае использования Клиентом при переводах
денег систем удаленного доступа в качестве
защитных действий от несанкционированных
операций,
используется
идентификационное
средство и/или иные способы, предусмотренные
договором, регулирующим порядок предоставления
Клиенту услуг удаленного доступа к Счету.
5.8.3. В
случае
обнаружения
Клиентом
несанкционированных платежей и (или) переводов
Клиент обязан незамедлительно в день, когда он
узнал,
уведомить
об
этом
Банк
путем
предоставления
письменного
заявления,
заверенного подписью Клиента (представителя).
Банк
рассматривает
заявление
Клиента
(представителя), принимает решение по нему и
уведомляет Клиента в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней, а в случае необходимости
дополнительного изучения путем получения
информации от третьих лиц либо проведения
проверки – в течение 30 (тридцати) календарных
дней со дня его поступления в Банк.
5.8.4. Сторонний поставщик платежных услуг
несет ответственность перед Клиентом и Банком,
обслуживающим Счет Клиента, за последствия
осуществления несанкционированных платежей и
(или) мошеннических действий по платежам и
(или) переводам денег, осуществленным в своей
системе удаленного доступа.
5.9.
Приостановление
исполнения
платежного документа, арест денег, отзыв
Клиентом исполнения платежного документа
5.9.1. Приостановление расходных операций по
Счету или арест денег, находящихся на Счете,
осуществляется по основаниям и в порядке,
предусмотренном законодательством Республики
Казахстан.
5.9.2. Допускается отзыв Клиентом принятого
Банком платежного документа до его исполнения
на
основании
предоставленного
Клиентом
распоряжения об отзыве платежного документа по

Клиенттің кері шақыруына рұқсат етіледі.
5.9.3. Банктің
ішкі
нормативтік
құжатында
қарастырылған формада жасалған төлем құжатын
орындауды уақытша тоқтату туралы өкім негізінде
Банк төлем құжатын толықтай немесе ішінара
орындағанға дейін Клиенттің төлем құжатын
уақытша тоқтатуына рұқсат етіледі.
5.9.4. Төлем құжатын кері қайтару туралы өкім мен
төлем құжатын орындауды уақытша тоқтату туралы
өкімді түзетуге, толықтыруға рұқсат етілмейді. Банк
түзетулер, толықтырулар мен былғануды анықтаған
жағдайда, мұндай өкімдерді Банк өкім түскен
күннен бастап бір операциялық күннен кешіктірмей,
себебін көрсете отырып, Клиентке қайтарады.
5.9.5. Төлем құжатын кері қайтару туралы өкім мен
төлем құжатын орындауды уақытша тоқтату туралы
өкімді Клиент Банк белгілеген операциялық күн
ішінде (қағаз тасымалдағышта - 2 (екі) данада)
тапсырады.
5.9.6. Егер төлем құжатын кері қайтару туралы өкім
мен төлем құжатын орындауды уақытша тоқтату
туралы өкім Банктің операциялық күні аяқталғаннан
кейін түсетін болса, онда мұндай өкімдерді Банк
келесі операциялық күннің басында алды деп
есептеледі.
5.9.7. Төлем құжатын кері қайтару туралы өкім мен
төлем құжатын орындауды уақытша тоқтату туралы
өкімді қабылдап алған күннен
кейінгі келесі
операциялық күн ішінде Банк себебін көрсете
отырып,
Келісімшарттың
6.1.2.-тармағының
6.1.2.15-тармақшасында қарастырылған тәсілдердің
бірі (Банктің қалауына қарай) арқылы орындайтыны
немесе орындаудан бас тартатыны туралы
хабарлайды.
5.9.8. Операциялық күннің ұзақтығының өзгеретіні
туралы ақпарат Банктің веб-сайтына немесе Банк
филиалдарының
жайларында
және
бірнеше
мекенжайда
орналасқан
олардың
қосымша
жайларында орналастыру арқылы Клиенттің
назарына жеткізеді.
5.9.9. Қарыз келісімшарты бойынша берешектерді
өтеу үшін Клиенттің ағымдағы шотындағы ақша
сомасын пайдалануға Клиенттің нұсқауы болған
кезде, Клиенттің Шотындағы (-тарындағы) ақша
есебінен Қарыз келісімшарты бойынша берешектерді
есептен шығару үшін Клиенттің Шоты бойынша
төлемдер және (немесе) ақша аударымдарын жүргізу
мақсатында төлем ордерін қолдануға рұқсат етіледі.
Төлем ордерін қолдану, соның ішінде осы Шотқа
қойылған төлем талаптарын орындағаннан кейін
қалған сомаға қатысты да қолданылады.

5.10. Сенімхат негізінде Шоттар бойынша
операциялар жүргізу
5.10.1. Жеке тұлғалар-өкілдерге Клиенттің атына
банктік (ағымдағы) шот ашу үшін өкіл Банкке келесі
құжаттарды тапсырады:
1) Клиенттің жеке басын куәландыратын
құжатты;
2) Клиент өкілінің жеке басын куәландыратын
құжатты;
3) Қазақстан Республикасының Азаматтық
кодексіне сәйкес уәкілетті тұлғадан сенімхат (ата-
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форме, утвержденной уполномоченным органом.
5.9.3. Допускается приостановление Клиентом
исполнения платежного документа только до его
полного или частичного исполнения Банком на
основании распоряжения о приостановлении
исполнения платежного документа по форме,
предусмотренной
внутренним
нормативным
документом Банка.
5.9.4. Не допускаются исправления, дополнения в
распоряжении об отзыве платежного документа и
распоряжении о приостановлении исполнения
платежного документа. В случае обнаружения
Банком исправлений, дополнений и помарок, такие
распоряжения возвращаются Банком Клиенту не
позднее одного операционного дня со дня его
получения с указанием причины возврата.
5.9.5. Распоряжение
об
отзыве
платежного
документа и распоряжение о приостановлении
исполнения платежного документа предъявляются
Клиентом в течение установленного Банком
операционного дня (на бумажном носителе - в
количестве 2 (двух) экземпляров).
5.9.6. Если распоряжение об отзыве платежного
документа и распоряжение о приостановлении
исполнения платежного документа получено после
окончания операционного дня Банка, то такое
распоряжение считается полученным Банком в
начале следующего операционного дня.
5.9.7. Банк в течение следующего операционного
дня после принятия распоряжения об отзыве
платежного
документа,
распоряжения
о
приостановлении
исполнения
платежного
документа, уведомляет Клиента об исполнении или
отказе в исполнении с указанием причины отказа
одним из способов, предусмотренных подпунктом
6.1.2.15 пункта 6.1.2. Договора (на усмотрение
Банка).
5.9.8. Информация
об
изменениях
продолжительности операционного дня доводится
до сведения Клиента путем размещения на вебсайте Банка или в помещениях филиалов Банка и их
дополнительных помещениях, расположенных по
нескольким адресам.
5.9.9. Допускается применение платежного ордера
в целях осуществления платежей и (или) переводов
денег
по
Счету Клиента
для
списания
задолженности по договору займа за счет денег,
находящихся на Счете (-ах) Клиента, при наличии
распоряжения Клиента на использование суммы
денег, находящейся на его текущем счете для
погашения задолженности по договору займа.
Применение платежного ордера осуществляется в
том числе к сумме, оставшейся после исполнения
платежного требования к данному Счету.
5.10. Осуществление операций по Счетам на
основании доверенности
5.10.1. Для
открытия
физическим
лицомпредставителем банковского (текущего) счета на
имя Клиента представитель представляет в Банк:
1) документ,
удостоверяющий
личность
Клиента;
2) документ,
удостоверяющий
личность
представителя Клиента;
3) нотариально удостоверенную доверенность
на право открытия Счета и (или) распоряжение

аналардан немесе басқа заңды өкілдерден) талап
етілмейтін жағдайларды қоспағанда,;
Шот ашуға және (немесе) Клиенттің ағымдағы
шоттағы ақшасына өкім етуге құқық беретін
нотариалды расталған сенімхатты берген кезде,
Клиенттің жеке басын куәландыратын құжаттың
нотариалды расталған көшірмесін тапсыруға рұқсат
етіледі.
5.10.2. Сенімхат 3 (үш) жылдан аспайтын мерзімге
берілуі мүмкін. Егер сенімхатта ұзағырақ мерзім
көрсетілсе, ол 3 (үш) жыл ішінде әрекет етеді. Егер
сенімхатта әрекет ету мерзімі көрсетілмесе, онда ол
берілген күннен бастап 1 (бір) жылдың ішінде
әрекет етеді.
5.10.3. Сенімді тұлға Клиент берген сенімхатта
көрсетілген өкілеттік шегінде Клиенттің атынан ісәрекет етеді. Сенімхатта Банктің атауы, сенімді
тұлға операция жүргізуге құқылы Шоттың нөмірі
көрсетілуідтиіс.
5.10.4. Шет мемлекеттерде рәсімделген барлық
сенімхаттар заңдастырылуы немесе апостильденуі
(1961 жылдың 05 қазанында Гаага қаласында
жасалған, шетелдік ресми құжаттарды заңдастыруды
талап етуді жойған Конвенцияның қатысушысы
болып табылатын мемлекетте сенімхат жасалса)
және нотариалды расталған орыс немесе қазақ
тілдеріндегі аудармасы болуы
тиіс. Қазақстан
Республикасы Жоғарғы Кеңесінің 1993 жылдың 31
наурызындағы қаулысымен ратификацияланған,
1994 жылдың 19 мамырында күшіне енген
Азаматтық, отбасылық және қылмыстық істер
бойынша құқықтық көмек пен құқықтық қатынастар
туралы конвенцияға (Минск, 1993 жылдың 22
қаңтарындағы, 1997 жылдың 28 наурызындағы
өзгерістерімен (бұдан былай - Минск конвенциясы)
және/немесе Қазақстан Республикасының 2004
жылдың
10
наурызындағы
Заңмен
ратификацияланған, 2004 жылдың 27 сәуірінде
күшіне енген Азаматтық, отбасылық және
қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек пен
құқықтық
қатынастар
туралы
конвенцияға
(Кишинев, 2002 жылдың 7 қазаны) (бұдан былай –
Кишинев конвенциясы), қатысушы-мемлекеттердің
бірінің аумағында жасалған сенімхаттарды, сондайақ қатысушы-мемлекеттердің мекемелері немесе
осы іске кәсіптенген уәкілетті тұлға өз құзіретінің
шегінде
белгіленген
формада
рәсімдеген/куәландырған және елтаңбалы мөрмен
бекітілген
сенімхаттар,
заңдастыру
немесе
апостильдеу талап етілмейді, ресми құжаттар
ретінде қарастырылады. Кишинев конвенциясына
қатысушы-мемлекеттер
арасында
Минск
конвенциясы өз әрекетін тоқтатады. Алайда Минск
конвенциясы мен оның хаттамасы Кишинев
конвенциясына қатысушы-мемлекеттер арасындағы
қарым-қатынастарда және Кишинев конвенциясы
күшіне енбеген болып есептелмейтін мемлекеттер
үшін қолданылуын жалғастыра береді (Кишинев
конвенциясының 120-бабы 3 және 4 тармақтар).
5.10.5. Клиент сенімхат берген кезде, сенімді тұлға
Банкте Клиенттің атынан операциялар жасағанға
дейін Банктің Шот ашылған операциялық
бөлімшесіне немесе басқа филиалға (сенімхат
берілген аумақ бойынша) сенімхаттың түпнұсқасын
немесе көшірмесін өзі тапсыруы арқылы мұндай
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деньгами, находящимися на Счете Клиента, за
исключением
случаев,
когда
представление
доверенности не требуется уполномоченному лицу
в
соответствии
с
Гражданским
кодексом
Республики Казахстан (родителям или иным
законным представителям).
При
предоставлении
нотариально
удостоверенной доверенности на право открытия
текущего счета и (или) распоряжения деньгами,
находящимися на текущем счете, допускается
представление нотариально удостоверенной копии
документа, удостоверяющего личность Клиента.
5.10.2. Доверенность может быть выдана на срок
не более 3 (трех) лет. Если в доверенности указан
более длительный срок, она действительна в
течение 3 (трех) лет. Если в доверенности срок
действия не указан, она действительна в течение 1
(одного) года со дня выдачи. Недействительна
доверенность, в которой не указана дата ее выдачи.
5.10.3. Поверенный действует от имени Клиента
только в пределах полномочий, указанных в
доверенности, выданной Клиентом. В доверенности
должны быть указаны наименование Банка, номер
Счета,
по
которому
поверенный
вправе
осуществлять операции.
5.10.4. Все
доверенности,
оформленные
в
иностранных
государствах,
должны
быть
легализованы
либо
апостилированы
(если
государство,
в
котором
была
оформлена
доверенность, является участником Конвенции,
отменяющей требование легализации иностранных
официальных документов, совершенной в городе
Гааге 05 октября 1961 года) и содержать
нотариально удостоверенный перевод на русский
или казахский язык. Не требуется легализация или
апостилирование доверенностей, которые на
территории одной из стран-участниц Конвенции о
правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам
(Минск, от 22 января 1993 года, с изменениями 28
марта 1997 года (далее - Минская конвенция),
ратифицированной постановлением Верховного
Совета Республики Казахстан от 31 марта 1993
года, вступившей в силу 19 мая 1994 года, и/или
Конвенции о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам (Кишинев, от 7 октября 2002
года), ратифицированной Законом Республики
Казахстан от 10 марта 2004 года, вступившей в
силу 27 апреля 2004 года (далее – Кишиневская
конвенция), рассматриваются как официальные
документы,
а
также
доверенностей,
оформленных/засвидетельствованных учреждением
или специально на то уполномоченным лицом
страны-участницы в пределах их компетенции, по
установленной форме и скрепленных гербовой
печатью.
Между
государствами-участниками
Кишиневской конвенции прекращает свое действие
Минская конвенция. Однако Минская конвенция и
протокол к ней продолжают применяться в
отношениях
между
государством-участником
Кишиневской
конвенции
и
государством,
являющимся их участником, для которого
Кишиневская конвенция не вступила в силу
(пункты 3 и 4 статьи 120 Кишиневской конвенции).

сенімхаттың берілгені туралы Банкке хабарлауы
тиіс. Клиент сенімхатты өзі тікелей тапсыруы
мүмкін болмаған жағдайларда, Клиенттің сенімхат
бергенін Банк тексере алады, ал осы сенімхаттың
жарамдылығының растамасын алған кезде ғана
сенімхат негізінде операциялар жүргізуге болады.
5.10.6. Клиент Келісімшартқа қосыла отырып,
Банкке келесі құқықтарды береді:
- 10 (он) жұмыс күнінен
аспайтын мерзімде
Клиенттің сенімхат берген дерегін айқындау
жөніндегі іс-шаралар жүргізу;
- егер
сенімхат
Қазақстан
Республикасы
заңнамасына сәйкес рәсімделмеген/Келісімшарт-тың
5.10.-тармағының
5.10.5.-тармақшасына сәйкес
Клиент Банкке сенімхаттың берілгені туралы
хабарланбаған/сенімхаттың әрекет мерзімі аяқталған
жағдайларда, Шоттар/арнайы (ағымдағы)
шот
бойынша сенімді тұлғаға операциялар жүргізуден
бас тарту.
5.10.7. Банк келесі жағдайларда сенімхат бойынша
сенімді тұлғаға Шоттан (-тардан), арнайы
(ағымдағы)
шоттан
сома
бергені
үшін
жауапкершілікке тартылмайды:
1) Клиент қайтыс болып, Банкке бұл дерек
беймәлім болған;
2) сенімхат мерзімінен бұрын тоқтатылып,
Шоттың/арнайы (ағымдағы) шоттың, басқа да
шоттың иесі, сенімхат тоқтатылған сәттен бастап 1
(бір) жұмыс күні ішінде Банкке жазбаша түрде
бірден хабарламаған.
5.10.8. Банк Қазақстан Республикасы заңнамасына
сәйкес сенімхат бойынша операциялар жүргізеді.
5.10.9. Клиент әрекет мерзімі бітпеген, бұрын
берілген
сенімхаттың
күшін
жою
туралы
(сенімхаттың күші жойылған күні), жазбаша үлгіде
бірден Банк хабарлауға міндетті. Банк сенімді тұлға
әрекеті мен күшінің жойылғаны туралы Банкке
уақтылы жазбаша үлгіде хабарланбаған сенімхат
негізінде, Клиенттің атынан жасаған операциялар
үшін жауапкершілікке тартылмайды.

5.11. Түскен ақшаны Шотқа енгізу
5.11.1. Банкке аударым түскен күнгі операциялық
күн
ішінде
және
Қазақстан
Республикасы
заңнамасының және Банктің ішкі құжаттарының
талаптарына сәйкес, лайықты түрде рәсімделген
құжаттарды алған кезде, Шотқа түскен аударымды
қабылдайды (енгізеді).
5.11.2. Келесі
жағдайларда
Шотқа
түскен
аударымдар қабылданбайды (енгізілмейді):
1) Ақша алушының төлем құжатта көрсеткен
шот жабық болғанда;
2) ЖСН, ЖСК Клиенттің деректемелерімен
сәйкес келмегенде. Осы орайда, Клиенттің төлем
құжатында көрсетілген басқа деректемелер (ЖСК,
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5.10.5. При выдаче доверенности Клиент, до
выполнения поверенным операций в Банке от
имени Клиента, должен уведомить Банк о выдаче
такой доверенности путем личного предоставления
в операционное подразделение филиала Банка, где
был открыт Счет, или иной филиал (по
территориальности, где была выдана доверенность)
оригинала или копии выданной доверенности.
Ввиду
невозможности
предоставления
доверенности лично Клиентом, факт выдачи
Клиентом доверенности может быть проверен
Банком, а операции на основании доверенности
можно будет проводить только по факту получения
подтверждения
действительности
данной
доверенности.
5.10.6. Присоединяясь
к
Договору,
Клиент
предоставляет Банку следующие права:
проводить мероприятия по выяснению факта
выдачи Клиентом доверенности в срок не более 10
(десяти) рабочих дней;
отказать
в
проведении
операций
по
Счетам/специального
(текущего)
счета
поверенным лицом в случаях, если доверенность
не
была
оформлена
в
соответствии
с
законодательством
Республики
Казахстан/не
уведомления
Клиентом
Банка
о
выдаче
доверенности согласно подпункту 5.10.5. пункта
5.10. Договора/срок действия доверенности истек.
5.10.7. Банк не несет ответственность за выдачу по
доверенности Банком суммы со Счета (-ов),
специального (текущего) счета, поверенному в
случае:
1) смерти Клиента, если Банку не было
известно об этом факте;
2) досрочного прекращения доверенности, если
владелец Счета/специального (текущего) счета,
иного Счета не уведомил Банк незамедлительно в
письменном виде, в течение 1 (одного) рабочего дня
с момента прекращения.
5.10.8. Проведение
Банком
операций
по
доверенности осуществляется в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
5.10.9. Клиент обязан незамедлительно уведомлять
Банк в письменной форме об отмене им ранее
выданной
доверенности
(в
день
отмены
доверенности), срок действия которой не истек.
Банк не несет ответственность за действия
поверенного и за совершение им операций от
имени Клиента на основании доверенности, об
отмене которой Банк не был своевременно извещен
в письменной форме.
5.11. Зачисление поступивших денег на Счет
5.11.1. Банк осуществляет прием (зачисление)
поступившего перевода на Счет в течение
операционного дня в день его поступления в Банк и
получения надлежащим образом оформленных
документов согласно требованиям законодательства
Республики Казахстан и внутренних документов
Банка.
5.11.2. Принятие
(зачисление)
поступившего
перевода на Счет не осуществляется в следующих
случаях:
1) Счет получателя денег, который указан в
платежном документе, закрыт;
2) ИИН, ИИК не соответствуют реквизитам

ЖСН) Клиентті сәйкестендіретіндіктен, Клиенттің
аты-жөні мен төлем құжатында көрсетілген аты-жөні
сәйкес келмеген жағдайына қарамастан, Шотқа ақша
енгізіледі;
3) терроризм
мен
экстремизмді
қаржыландыруға қатысы бар тұлғалар мен
ұйымдардың тізбесінен ақша жіберушінің атыжөні/атауы және/немесе Клиенттің/ Клиенттің
сенімді тұлғасының аты-жөні айқындалғанда;
4) егер арнайы (ағымдағы) шотқа түскен төлем
пайдалану мақсаттарға ғана арналған төлемдермен
байланысты болмағанда;
5) Төлемдер туралы заңда, №208 Ережелерде,
сондай-ақ Келісімшарттың шарттарында белгіленген
төлем құжатын әзірлеу мен беру тәртібінің
талаптарын жіберуші сақтамағанда;
6) заңдастырылмаған
төлем
анықталғанда,
сондай-ақ Клиента пайдасына аударылатын ақшаның
заңсыз
жолмен
алынғаны
негізделген
деректемелермен анықталғанда және расталғанда;
7) Қазақстан
Республикасы
валюталық
заңнамасында қарастырылған жағдайларда;
8) Банкте, Клиенттің ақшасымен жасалған
операциялар
Қазақстан
Республикасының
қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға
(жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға
қарсы заңнамасына сәйкес қылмыстық жолмен
алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға)
және/немесе
терроризмді
қаржыландыруға
байланысы бар деуге негіз болғанда;
9) Келісімшартта және (немесе) Қазақстан
Республикасы заңнамасында қарастырылған басқа
жағдайларда.
5.11.3. Төлем
құжаттары
лайықты
түрде
рәсімделмеген жағдайда, сондай-ақ Қазақстан
Республикасы
заңнамасының
және
(немесе)
Келісімшарттың талаптарына сәйкес басқа да
жағдайлар орын алғанда, Банк Шотқа
ақша
қабылдауды
(енгізуді)
кешіктіргені
үшін
жауапкершілікке
тартылмайды.
Осы
орайда,
Қазақстан Республикасы заңнамасында және Банктің
ішкі құжаттарында басқаша қарастырылмаса, ақша
жіберушінің банкіне ақша қайтарылады.
5.11.4. Клиент
және/немесе
ақша
жіберуші
бейрезидент болып табылған жағдайларда ақша
аударғанда, сондай-ақ шетел валютасында аударым
жасағанда, Клиент Қазақстан Республикасының
валюталық заңнамасында қарастырылған мерзімде
қосымша құжаттарды (қажет болса) тапсырғаннан
кейін Банк Қазақстан Республикасының валюталық
заңнамасының талаптарына сәйкес ақшаны Шотқа
енгізеді.
5.11.5. Шоттағы ақша жеткілікті болғанда, Банк пен
Клиент арасында жасалған немесе келешекте
жасалатын Келісімшарт, сондай-ақ басқа барлық
келісімшарттар негізінде Банк берген төлем ордері,
сонда көрсетілген ақша сомасына орындалуы тиіс.
Шоттағы ақша жеткіліксіз немесе болмаған
жағдайда, төлем ордері бір жыл бойы Шоттың
картотекасында сақталады.

5.12. Айырбас бағамын белгілеу
5.12.1. Банк айырбас жасағаны үшін комиссияны
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Клиента. При этом в случае несоответствия ФИО
Клиента ФИО, указанным в платежном документе,
зачисление денег на Счет осуществляется, когда
другие реквизиты (ИИК, ИИН) Клиента, указанные
в платежном документе, идентифицируют его;
3) выявлено наличие ФИО/наименования
отправителя денег и/или ФИО Клиента/поверенного
Клиента в перечне лиц и организаций, связанных с
финансированием терроризма и экстремизма;
4) если платеж, поступающий на специальный
(текущий) счет, не связан с выплатами,
предназначенными только для их целевого
использования;
5) несоблюдения отправителем требований к
порядку составления и предъявления платежного
документа, установленных Законом о платежах,
Правилами №208, а также условиями Договора;
6) выявления несанкционированного платежа, а
также выявления и подтверждения обоснованных
фактов неправомерности получения переводимых в
пользу Клиента денег;
7) в случаях, предусмотренных валютным
законодательством Республики Казахстан;
8) если у Банка есть основания полагать, что
операции с деньгами Клиента связаны с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных
преступным путем, и (или) финансированием
терроризма, признаваемыми в соответствии с
законодательством
Республики
Казахстан
о
противодействии
легализации
(отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма;
9) в
иных
случаях,
предусмотренных
Договором и (или) законодательством Республики
Казахстан.
5.11.3. Банк не несет ответственность за задержку
принятия (зачисления) денег на Счет в случае
оформления платежных документов ненадлежащим
образом, а также при наличии иных обстоятельств
согласно требованиям законодательства Республики
Казахстан и (или) Договором. При этом
осуществляется возврат денег в банк отправителя
денег,
если
иное
не
предусмотрено
законодательством
Республики
Казахстан
и
внутренними документами Банка.
5.11.4. По переводам денег, в которых Клиент
и/или отправитель денег являются нерезидентами, а
также по переводам в иностранной валюте, Банк
согласно требованиям валютного законодательства
Республики Казахстан осуществляет зачисление
денег на Счет после предоставления Клиентом
дополнительных документов (при необходимости) в
срок,
предусмотренный
валютным
законодательством Республики Казахстан.
5.11.5. При достаточности денег на Счете
платежный ордер, предъявленный
Банком на
основании Договора, а также всех иных договоров,
заключенных или которые будут заключены между
Банком и Клиентом, должен быть исполнен на
сумму денег, указанную в нем. В случае
недостаточности или отсутствия денег на Счете,
платежный ордер хранится в картотеке к Счету в
течение одного года.
5.12. Определение обменного курса
5.12.1. Комиссия за конвертацию изымается

Шотты/ Клиенттің Банкте ашылған шоттарын
тікелей дебеттеу арқылы алады.
5.12.2. Келісімшартқа қосыла отырып, Клиент Шотқа
аудару үшін түскен ақша Шоттың валютасынан
басқа валютада болса, онда Банк түскен соманы
Шоттың валютасына, қолма-қол емес ақша
айырбастаудың сол сәттегі қолданылыстағы Банк
бағамында айырбастауға құқылы екендігіне, төлем
карточкаларын/төлем
карточкаларының
деректемелерін қолдана отырып, ақша аударылған
жағдайда – төлем карточкалары бойынша ақша
айырбастау бағамымен айырбас жасауына, аудару
кезіндегі қолданыстағы Банк тарифтеріне сәйкес
айырбас үшін комиссия ұстап қалуына келісімін
береді.
5.13. Шотты жабу
5.13.1. Клиенттің (өкілінің) өтінішімен немесе
Келісімшарттың әрекеті тоқтаған немесе оны
орындаудан бас тартқан жағдайларда, Банктің өзі
Шотты жабады.
5.13.2. Егер Келісімшартта және (немесе) Қазақстан
Республикасы
заңнамасында
басқаша
қарастырылмаса, Банк Шотты жабу туралы өтінішті
алған күні, Клиенттің өтінішімен ағымдағы банктік
шот жабылады.
5.13.3. Банк келесі жағдайларда Келісімшартты
орындаудан бас тартуға және Шотты жабуға
құқылы:
1) 1 (бір) жылдан аса
мерзімде Шотта ақша болмаған;
2) бір жылдан аса мерзімде Шотта (жинақ
шотын, арнайы (ағымдағы) шотты қоспағанда) ақша
қозғалысы болмаған;
3) Қазақстан
Республикасы
банкбейрезиденттермен
жасалған
келісімшарттарда
қарастырылған;
4) Төлемдер туралы заңда және Қазақстан
Республикасының «Қылмыстық жолмен алынған
кірістерді
заңдастыруға
(жылыстатуға)
және
терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл
туралы» Заңында қарастырылған негіздер мен тәртіп
бойынша;
5) Клиент
Келісімшарттың
шарттарын
айтарлықтай бұзған;
6) Клиент Келісімшартта немесе Қазақстан
Республикасы
заңнамасында
қарастырылған
ақпараттарды беруден бас тартуына байланысты;
7) егер, Банктің пікірінше, Банктің өз қызметін
атқару
немесе
Келісімшарттағы
міндеттерін
орындауға қатысты шарттар жағымсыз жағына
өзгерсе немесе Келісімшарт бойынша міндеттердің
орындалуы
Банктің
қаржылық
жағдайының
нашарлауына/залалға соқтыруы мүмкін жағдайда;
8) Қазақстан Республикасының заңнамалық
актілерінде
және
(немесе)
Келісімшартта
қарастырылған басқа да жағдайларда.
5.13.4. Шотта орындалмаған талаптар болса немесе
мүлікке өкім жүргізуді уақытша шектеу туралы
алынбаған
актілер,
Шот
бойынша
шығыс
операцияларын уақытша тоқтату туралы уәкілетті
мемлекеттік органдардың және (немесе) лауазымды
тұлғалардың орындалмаған шешімдері және
(немесе) өкімдері, сондай-ақ Шоттағы ақшаға
тыйым салу туралы актілер болған жағдайларда,
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Банком путем прямого дебетования Счета/Счетов
Клиента, открытых в Банке.
5.12.2. Присоединяясь к Договору, Клиент
соглашается с тем, что Банк вправе в случае
поступления денег для зачисления на Счет, в
валюте, отличной от валюты Счета, осуществить
конвертацию поступившей суммы в валюту Счета
по установленному Банком и действующему на
момент конвертации обменному курсу по
безналичной
конвертации,
а
в
случае
осуществления перевода денег с использованием
платежной
карточки/реквизитов
платежной
карточки - по курсу конвертации по платежным
карточкам с взиманием комиссии за конвертацию в
соответствии с действующими на момент перевода
тарифами Банка.
5.13. Закрытие Счета
5.13.1. Закрытие
Счета
осуществляется
по
заявлению
Клиента
(представителя)
или
самостоятельно Банком в случаях прекращения
действия либо отказа от исполнения Договора.
5.13.2. По
заявлению
Клиента
банковский
текущий счет закрывается в день получения Банком
заявления о закрытии Счета, если иное не
предусмотрено
Договором
и
(или)
законодательством Республики Казахстан.
5.13.3. Банк вправе отказаться от исполнения
Договора и закрыть Счет в случаях:
1) отсутствия денег на Счете - более 1 (одного)
года;
2) отсутствия движения денег на Счете (за
исключением сберегательного счета, специального
(текущего) счета) более одного года;
3) предусмотренных договорами с банкаминерезидентами Республики Казахстан;
4) по основаниям и в порядке, предусмотренным
Законом о платежах и Законом Республики
Казахстан
«О
противодействии
легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма»;
5) существенных нарушений условий Договора
Клиентом;
6) в связи с отказом Клиента от предоставления
информации, предусмотренной Договором или
законодательством Республики Казахстан;
7) в случае если, по мнению Банка, имеет место
неблагоприятное изменение условий осуществления
Банком своей деятельности, либо исполнение
обязательств по Договору влечет для Банка
ухудшение финансового состояния/ущерб;
8) в
иных
случаях,
предусмотренных
законодательными актами Республики Казахстан и
(или) Договором.
5.13.4. Односторонний отказ от исполнения
Договора Банком и закрытие Счета по заявлению
Клиента
не
допускается
при
наличии
неисполненных требований к Счету или неснятых
актов о временном ограничении на распоряжение
имуществом, решений и (или) распоряжений
уполномоченных государственных органов и (или)
должностных лиц о приостановлении расходных
операций по Счету, а также актов о наложении
ареста на деньги, находящиеся на Счете.
5.13.5. Банк направляет по адресу, имеющемуся у
Банка, уведомление об отказе от исполнения
Договора в электронной форме либо по почте с

Банктің Келісімшартты орындаудан біржақты бас
тартуына және Клиенттің өтінішімен Шотты
жабуына рұқсат берілмейді.
5.13.5. Банк Келісімшартты орындаудан бас
тартатыны туралы хабарламаны, электронды
формада немесе алған туралы хабарламаны ала
отырып, пошта арқылы немесе Клиент (өкілі) Банкте
болған кездерінде тікелей табыстайды, Клиенттің
(өкілінің) хабарламаны алғаны туралы белгісін
қойғызады немесе мұндай хабарламаны Банктің
жібергенін және оны Клиенттің алғанын дәлелдеуге
мүмкіндік беретін басқа да кез келген тәсілмен
Банктің қолындағы мекенжайға жібереді.
5.13.6. Клиенттің Шотында ақша болмаған кезде,
Банк Келісімшартты орындаудан бас тартатыны
туралы хабарламаны Клиентке жіберген күннен
бастап 3 (үш) ай аяқталғанда, Келісімшартты бұзады
және Шотты жабады.
5.14.
Салымның берілуі
5.14.1. Клиенттің жазбаша талаптары түскен сәттен
бастап 7 (жеті) күнтізбелік күннен кешіктірмей,
Банк мерзімдік салымды немесе оның бөлігін беруге
міндетті.
5.14.2. Клиенттің жазбаша талаптары түскен
сәттен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен
кешіктірмей, Банк мерзімдік салымды беруге
міндетті.
5.14.3. АЖ/ҚТҚ Заңында қарастырылған негіздер
мен тәртіп бойынша салымды беру тоқтатылуы
мүмкін.
6. Тараптардың міндеттері мен құқықтары
6.1. Банктің міндеттері мен құқықтары
6.1.1. Банк міндетті:
6.1.1.1 Клиент
Қазақстан
Республикасы
заңнамасына және Банктің ішкі нормативтік
құжаттарына
сәйкес
қажетті
құжаттарды
тапсырғанда,
Клиентті
АЖ/ҚТҚ
Заңының
талаптарына сәйкес лайықты түрде тексергеннен
кейін, Қазақстан Республикасы заңнамасында және
Келісімшартта қарастырылған, Шот ашуға тыйым
салатындай негіздер болмаған жағдайда, Клиентке
Шот ашуға;
6.1.1.2 Клиенттің Шотына түскен ақша сомаларын
қабылдауға және енгізуге (Өтініште
Шоттың
мақсаты белгілен кезде Шотты қолдану мақсатына
сәйкес), Қазақстан Республикасы заңнамасында
қарастырылған мерзімде, операциялар жайлы
мәліметтерді көрсете отырып, Клиенттің Шотында
ақша аударымдарын және
басқа да банктік
операцияларды жасауға.
6.1.1.3 қалдықтың шегінде Шоттағы ақшаға
кедергісіз өкім жүргізу құқығымен Клиентті
қамтамасыз етуге және ақшаға өкім жүргізуде
шектеу болмаған кезде, қатаң түрде Қазақстан
Республикасы
заңнамасының,
Банктің
ішкі
құжаттарының, Банк тарифтері мен Келісімшарттың
талаптарына сәйкес Шотта операциялар жүргізуге;
6.1.1.4 Қазақстан Республикасының заңнамалық
актілерінде
және (немесе) Келісімшартта
қарастырылған жағдайларда үшінші тұлғалардың
Клиенттен ақша алу туралы өкімдерін орындауға;
6.1.1.5 Қазақстан Республикасы заңнамасында және
Банктің ішкі құжаттарында қарастырылған тәртіп
пен мерзімде Клиенттің (өкілінің) талаптарымен
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уведомлением о его получении, либо вручает лично
Клиенту (представителю) при их присутствии в
Банке с отметкой Клиента (представителя) о
получении уведомления, либо любым иным
способом, с использованием которого можно
доказать направление Банком такого уведомления и
получение его Клиентом.
5.13.6. При отсутствии денег на Счете Клиента,
Банк по истечении 3 (трех) месяцев со дня
направления Клиенту уведомления об отказе от
исполнения Договора, расторгает Договор и
осуществляет закрытие Счета.

5.14. Выдача вклада
5.14.1. Банк обязан выдать срочный вклад или его
часть не позднее 7 (семи) календарных дней с
момента поступления письменного требования
Клиента.
5.14.2. Банк обязан выдать сберегательный вклад
не ранее 30 (тридцати) календарных дней с момента
поступления письменного требования Клиента.
5.14.3. Выдача вклада может быть приостановлена
по основаниям и в порядке,
предусмотренных
Законом ПОД/ФТ.

6.1.1.

6. Обязанности и права Сторон
6.1. Обязанности и права Банка
Банк обязан:

6.1.1.1. открыть Клиенту Счет при предоставлении
Клиентом документов, необходимых в соответствии
с законодательством Республики Казахстан и
внутренними нормативными документами Банка,
после надлежащей проверки Клиента согласно
требованиям Закона ПОД/ФТ, при условии
отсутствия
оснований,
предусмотренных
законодательством
Республики
Казахстан
и
Договором, запрещающих открытие Счета;
6.1.1.2. принимать и зачислять суммы денег,
поступающие на Счет Клиента (в соответствии с
целевым назначением Счета, при установлении в
Заявлении цели Счета), осуществлять переводы
денег и другие банковские операции с отражением
сведений об этих операциях по Счету Клиента в
сроки,
предусмотренные
законодательством
Республики Казахстан;
6.1.1.3. обеспечить
Клиенту
право
беспрепятственного распоряжения деньгами на
Счете в пределах остатка и при отсутствии
ограничений
на
распоряжение
деньгами,
осуществлять операции по Счету в строгом
соответствии с требованиями законодательства
Республики Казахстан, внутренними документами
Банка, тарифами Банка и Договором;
6.1.1.4. исполнять распоряжения третьих лиц об
изъятии денег Клиента, если это предусмотрено
законодательными актами Республики Казахстан и
(или) Договором;
6.1.1.5. предоставлять по требованию Клиента

Шот
бойынша
және
Шотта
жасалған
операциялардың ақпараттары беруге;
6.1.1.6 Банк филиалдары мен бірнеше мекенжайда
орналасқан
қосымша
жайларындағы
жұмыс
режиміне сәйкесс белгіленген Банктің операциялық
күні ішінде Клиентке қызмет көрсетуге;
6.1.1.7 Қазақстан Республикасы заңнамасында
тікелей қарастырылған жағдайларды қоспағанда,
банктік құпияны сақтауға кепілдік беруге;
6.1.1.8 Келісімшарт пен Келісімшартқа қосылу
туралы Өтініште қарастырылған шарттарда, мерзім
мен тәртіпте салым бойынша сыйақы есептеуге және
төлеуге;
6.1.1.9 Келісімшарт пен Келісімшартқа қосылу
туралы Өтініште қарастырылған
мерзім мен
тәртіпте салымды қайтаруға;
6.1.1.10 Клиент Банкке келген кезінде, Шот
бойынша үзінді-көшірмелер немесе төлемдік
тапсырманың Банк акцептеген екінші данасын беру
арқылы Шотқа түскен ақша туралы және оның
төлемдік тапсырмасының орындалуы туралы
хабарлауға;
6.1.1.11 Банк
тарифтерінің
өзгергені
туралы
хабарламаны Келісімшартта белгіленген тәртіп пен
мерзімде Банктің веб-сайтына орналастыруға;
6.1.1.12 Келісімшартта, Қазақстан Республикасы
заңнамасында
және
банктік
практикада
қолданылатын іскерлік айналым әдеттерінде
қарастырылған Клиентке басқа да банктік қызметтер
көрсетуге;
6.1.1.13 Банк Клиент/өкіл толтырған SMS-хабарлама
қосу/ажырату туралы өтінішті алған күннен бастап 1
(бір) жұмыс күні ішінде SMS-хабарлама қызметін
қосуға/ажыратуға.

6.1.2
Банк құқылы:
6.1.2.1 Қазақстан Республикасы заңнамасында
және
(немесе)
Келісімшартта,
халықаралық/өкіметаралық келісімдерде, шетелдік
заңнамалардың талаптарында, соның ішінде FATCA
ж.т.б. талаптарында қарастырылған жағдайларда
Шот ашуға/жүргізуге/жабуға қажетті қосымша
құжаттарды Клиенттен сұратуға;
6.1.2.2 Келісімшарт пен Қазақстан Республикасы
заңнамасында
қарастырылған
негіздер
мен
жағдайлар бойынша Клиентке Шот ашудан бас
тартуға;
6.1.2.3 Клиенттің Шотында өкімді орындауға
жеткілікті ақша болмаған және Қазақстан
Республикасы
заңнамасында
және
(немесе)
Келісімшартта қарастырылған басқа да жағдайларда,
Клиенттің өкімін орындаудан бас тартуға;
6.1.2.4 Клиенттің
Қазақстан
Республикасы
заңнамасын, Қазақстан Республикасы заңнамасында
белгіленген төлем құжаттарын рәсімдеу ережелері
мен тапсыру мерзімдерін бұзғанын растайтын
деректер болған кезде, сондай-ақ Қазақстан
Республикасының «Қылмыстық жолмен алынған

22

(представителя)
информацию
по
Счету
и
произведенных операциях по Счету в порядке и
сроки,
предусмотренные
законодательством
Республики Казахстан и внутренними документами
Банка;
6.1.1.6. производить обслуживание Клиента в
течение операционного дня Банка в соответствии с
установленным в филиалах Банка и их
дополнительных помещениях, расположенных по
нескольким адресам, режимом работы;
6.1.1.7. гарантировать соблюдение банковской
тайны,
за
исключением
случаев,
прямо
предусмотренных законодательством Республики
Казахстан;
6.1.1.8. осуществлять начисление и выплату
вознаграждения по вкладу на условиях, в сроки и
порядке, предусмотренных Договором и Заявлением
о присоединении к Договору;
6.1.1.9. возвратить вклад в срок и в порядке,
предусмотренные Договором и Заявлением о
присоединении к Договору;
6.1.1.10. извещать Клиента при его явке в Банк о
зачислении поступивших на Счет денег и об
исполнении его платежного поручения путем
предоставления
выписки
по
Счету
или
акцептованного
Банком
второго
экземпляра
платежного поручения;
6.1.1.11. размещать уведомления об изменении
тарифов Банка на веб-сайте Банка в порядке и
сроки, установленные Договором;
6.1.1.12. осуществлять
иное
банковское
обслуживание
Клиента,
предусмотренное
Договором,
законодательством
Республики
Казахстан и применяемыми в банковской практике
обычаями делового оборота;
6.1.1.13.подключить/отключить
услугу
SMSуведомления в течение 1 (одного) рабочего дня с
момента
получения
Банком
заполненного
Клиентом/представителем
заявления
о
подключении/об
отключении
услуги
SMSуведомления.
6.1.2. Банк вправе:
6.1.2.1. запросить у Клиента дополнительные
документы,
необходимые
для
открытия/ведения/закрытия Счета, в случаях,
предусмотренных законодательством Республики
Казахстан
и
(или)
Договором,
международным/межправительственным
соглашениями,
требованиями
иностранного
законодательства, в том числе требованиям FATCA
и т.п.;
6.1.2.2. отказать Клиенту в открытии Счета по
основаниям и в случаях, предусмотренных
Договором
и законодательством Республики
Казахстан;
6.1.2.3. отказать в исполнении указаний Клиента
при отсутствии суммы денег на Счете Клиента,
достаточной для исполнения указания, и в иных
случаях,
предусмотренных
законодательством
Республики Казахстан и (или) Договором;
6.1.2.4. отказать Клиенту (представителю) в
исполнении банковских операций по Счету при
наличии фактов, свидетельствующих о нарушении
Клиентом законодательства Республики Казахстан,

кірістерді заңдастыруға
(жылыстатуға) және
терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл
туралы» Заңында қарастырылған жағдайларда
Клиентке (өкіліне) Шот бойынша банктік
операциялар орындаудан бас тартуға;
6.1.2.5 Қазақстан Республикасы заңнамасында
қарастырылған негіздер бойынша және жағдайларда,
уәкілетті
мемлекеттік
органдардың
немесе
лауазымды тұлғалардың Шот бойынша шығыс
операцияларын уақытша тоқтату туралы шешімдері
және (немесе) өкімдері немесе Шоте ақшаға тыйым
салу туралы актілер негізінде Шот бойынша шығыс
операцияларын уақытша тоқтатуға немесе Шоттағы
ақшаға тыйым салуға;
6.1.2.6 Келісімшарт пен Қазақстан Республикасы
заңнамасында қарастырылған негіздер бойынша
Клиентке
Шотына ақша аударудан,
Шотты
жабудан бас тартуға;
6.1.2.7 Келісімшарт пен Қазақстан Республикасы
заңнамасында қарастырылған негіздер бойынша
Шотты жабуға;
6.1.2.8 Келісімшартта қарастырылған тәртіпте Шот
бойынша сенімді тұлғаның операциялар жүргізуіне
Клиенттің сенімхат берген дерегіне көз жеткізуге.
Банктің аталған деректің орындалғанына көзін
жеткізу мүмкін болмаған жағдайда сенімді тұлғаға
Шот бойынша операциялар жүргізуден бас тартуға;
6.1.2.9 Банктің
веб-сайтына
хабарландыру
орналастыру арқылы, сәйкес өзгерістердің іске
қосардан 10 (он) күнтізбелік күн бұрын Клиентке
хабарлай отырып, біржақты тәртіпте халықаралық
төлемдер
және (немесе) ақша аударымдарын
жасаған кезде алынатын Банк тарифтерінің
мөлшерін,
сондай-ақ
төлемдік
қызметтерге
жатпайтын қызметтер үшін алынатын комиссия
көлемін (тарифтерді) өзгертуге;
6.1.2.10 Шотты (-тарды) тікелей дебеттеу арқылы
Келісімшартта қарастырылған
сомаларды, Банк
тарифіне сәйкес мөлшердегі комиссияларды, Банк
қателесіп, Шотқа аударған ақшаны, артық төленген
сыйақы сомасын, Мемлекеттік корпорацияның
(көлемде
сома,
көрсетілген
Мемлекеттік
корпорация)
нұсқауы
негізінде
Мемлекеттік
корпорация Шотқа аударған артық ақшаны, сондайақ Клиенттің Келісімшарт немесе талаптарды
орындауға негіз болып табылатын, Клиенттің
ақшалай міндеттерін орындату
және (немесе)
Клиенттен берешектерді өндіру мақсатында Банк
пен
Клиент
арасында
жасалған
басқа
келісімшарттар бойынша Банк алдындағы кез келген
берешектерінің сомасын, осыларды қоса, бірақ
мұнымен де шектелмей, сыйақы, тұрақсыз
төлемдерді (айыппұлдар, өсімақылар) және (немесе)
комиссияларды, соның ішінде, мұнымен де
шектелмей, Банк банктік кепілдікті, құжаттамалық
аккредитивті, инкассоны, валюта айырбасын
авизолағаны үшін төлемдерді және басқа төлемдер
алуға. Ақша басқа валютада (Шот валютасынан
басқа) алынған жағдайда, алынған ақша айырбас
жасалған сәтте Банкте қолданыста болған қолма-қол
емес айырбас бағамы бойынша Шот валютасына
немесе теңгеге айырбасталады, айырбас жасалғаны
үшін айырбасқа түскен ақша сомасынан, Банк
тарифтерінде белгіленген комиссия алынады.
Клиенттің
Шотындағы
(-тарындағы)
ақша
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правил оформления и сроков представления
платежных
документов,
установленных
законодательством Республики Казахстан, а также в
случаях,
предусмотренных
законодательством
Республики
Казахстан
о
противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных
незаконным путем и финансированию терроризма;
6.1.2.5. приостановить расходные операции по
Счету или осуществить арест на деньги,
находящиеся на Счете (-ах), на основании решений
и
(или)
распоряжений
уполномоченных
государственных органов или должностных лиц о
приостановлении расходных операций по Счету
или актов о наложении ареста на деньги,
находящиеся на Счете по основаниям и в случаях,
предусмотренных законодательством Республики
Казахстан;
6.1.2.6. отказать Клиенту в зачислении денег на
Счет, в закрытии Счета по основаниям,
предусмотренным Договором и законодательством
Республики Казахстан;
6.1.2.7. закрыть
Счет
по
основаниям,
предусмотренным Договором и законодательством
Республики Казахстан;
6.1.2.8. удостовериться в факте выдачи Клиентом
доверенности на осуществление поверенным
операций по Счету в порядке, предусмотренном
Договором. При отсутствии возможности у Банка в
удостоверении
указанного
факта,
отказать
поверенному в совершении операций по Счету;
6.1.2.9. изменять в одностороннем порядке размер
тарифов Банка, взимаемых при осуществлении
международных платежей и (или) переводов денег,
а также размер комиссий (тарифов) за услуги, не
относящиеся
к
платежным
услугам,
с
уведомлением Клиента за 10 (десять) календарных
дней до введения в действие соответствующих
изменений путем размещения объявления на вебсайте Банка;
6.1.2.10.изымать путем прямого дебетования Счета
(-ов)
суммы,
предусмотренные
Договором,
комиссии в размерах согласно тарифам Банка,
ошибочно зачисленные Банком на Счет (-а) деньги,
суммы излишне выплаченного вознаграждения,
деньги, излишне перечисленные Государственной
корпорацией на Счет, на основании указания
Государственной корпорации (в размере сумм,
указанных Государственной корпорацией), а также
сумму любых задолженностей Клиента перед
Банком по Договору или иным договорам,
заключенным между Банком и Клиентом,
являющимся
основанием
для
исполнения
требований, предъявленных в целях выполнения
денежных обязательств Клиента и (или) взыскания
задолженности
Клиента, включая, но, не
ограничиваясь, оплату вознаграждения, неустойки
(штрафа, пени) и (или) комиссий, в том числе, не
ограничиваясь, за авизование Банком банковской
гарантии, документарного аккредитива, инкассо,
конвертации валюты, оплату иных платежей. В
случае изъятия денег в иной (чем валюта Счета)
валюте, конвертирование изъятых денег в валюту
Счета или в тенге производить по курсу,
действующему в Банке на момент конвертации
обменному курсу по безналичной конвертации, с

жеткіліксіз болған жағдайда, Келісімшарт пен
Қазақстан
Республикасы
заңнамасында
қарастырылған тәртіпте аталған берешектерді өтеу
Клиенттен талап етіледі;
6.1.2.11 Клиент үшін жақсарту жағына қарай,
Клиентке көрсетілетін ақылы қызметтер бойынша
Банк тарифтерін, белгілі бір мерзімге (кезеңге)
біржақты
тәртіпте
өзгертуге.
Тиісті өзгертулерді қолданысқа енгізгенге дейін 10
(он) күнтізбелік күн бұрын Банк тарифтерінің
өзгеретіні туралы, Банк тарифтерінің өзгеретін
кезеңі (мерзімі) туралы
хабарландыруларды
Банктің жайларында және/немесе Банктің вебсайтында
орналастыру
арқылы
немесе
Келісімшартқа қосылу туралы Өтініште көрсетілген
деректемелер
бойынша
Клиентке
жазбаша
хабарлама жіберу арқылы Клиентке хабарланады.
Жоғарыда аталған мерзім (кезең) аяқталғаннан кейін
Клиентке
қосымша
хабарлама
жіберместен,
Келісімшарт жасалған күнге белгiленген Банк
тарифтері бойынша қызмет көрсетіледі;
6.1.2.12 егер Банкте Клиенттің ақшасымен және
(немесе)
басқа
мүлкімен
жасалып
жатқан
операциялар
қылмыстық
жолымен
алынған
кірістерді заңдастыруға
(жылыстатуға) және
(немесе) терроризмді қаржыландыруға байланысы
бар деуге негіздері болса, операцияларды уақытша
тоқтатуға;
6.1.2.13 Қазақстан
Республикасының
«Дербес
деректер және оларды қорғау» туралы Заңына
сәйкес және Клиенттің Келісімшартқа туралы
келісім бергеніне орай Клиенттің дербес деректерін
жинауға және өңдеуге;
6.1.2.14 Қазақстан Республикасының қылмыстық
жолмен
алынған
кірістерді
заңдастыруға
(жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға
қарсы
іс-қимыл
туралы
заңнамасында
қарастырылған негіздер бойынша, себептерін
түсіндірместен, Клиентпен іскерлік қатынастарды
үзуге және Клиенттің нұсқауларын орындаудан бас
тартуға;
6.1.2.15 келесі жағдайларда салым бойынша сыйақы
мөлшерлемесін біржақты тәртіпте өзгертуге:
1) орналастырған салым мерзімі ұзартылғанда;
2) орналастырған салым мерзімі ішінде сыйақы
мөлшері өскенде.
Салым бойынша сыйақы мөлшерлемесінің өзгергені
туралы ақпараттарды
Банктің веб-сайтына
орналастыру арқылы Банк Клиентке хабарлайды.
Банк келесі тәсілдердің бірімен
сыйақы
мөлшерлемесінің өзгергені туралы Клиентке
қосымша хабарлауға құқылы: ем Клиенттің ұялы
байланыс
нөміріне
sms-хабарлама
жіберу,
электронды хатты Келісімшартқа қосылу туралы
Өтініште көрсетілген электронды мекенжайға
немесе
Банк
филиалдарының
операциялық
залдарына және бірнеше мекенжайда орналасқан
қосымша жайларына сәйкес хабарландыруды
орналастыру;
6.1.2.16 SMS-хабарлама қызметі қосылған күннен
бастап 12 (он екі) ай аяқталғанға дейін келесі
жағдайларда бір жақты тәртіпте SMS-хабарлама
қызметін көрсетуді тоқтатуға:
Банктің SMS-хабарлама қызметін көрсетуді
қамтамасыз ететін техникалық құралдарында ақау
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взиманием из конвертируемых денег сумм
комиссии
за
проведение
конвертации,
установленной тарифами Банка. В случае
недостаточности денег на Счете (-ах) Клиента,
требовать
от
Клиента
погашения
данной
задолженности в порядке, предусмотренном
Договором и законодательством Республики
Казахстан;
6.1.2.11.изменять на определенный срок (период) в
одностороннем порядке тарифы Банка по
оказываемым Клиенту платежным услугам в
сторону их улучшения для Клиента.
Уведомление Клиента об изменении тарифов
Банка, о периоде (сроке) изменения тарифов Банка
осуществляется Банком за 10 (десять) календарных
дней до введения в действие соответствующих
изменений путем размещения объявления в
помещениях Банка и (или) на веб- сайте Банка,
либо путем направления Клиенту письменного
уведомления по реквизитам, указанным в
Заявлении о присоединении к Договору. После
истечения вышеуказанного срока (периода) Клиент
обслуживается по тарифам Банка, установленным
на дату заключения Договора без дополнительного
информирования Клиента;
6.1.2.12.приостанавливать операции, если у Банка
есть основания полагать, что операции с деньгами и
(или) иным имуществом Клиента связаны с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных
преступным путем, и (или) финансированием
терроризма;
6.1.2.13.осуществлять
сбор
и
обработку
персональных данных Клиента в соответствии с
Законом Республики Казахстан «О персональных
данных и их защите» и согласии, данным Клиентом
путем присоединения к Договору;
6.1.2.14.без объяснения причин прекратить деловые
отношения с Клиентом и отказать в выполнении
указаний
Клиента
по
основаниям,
предусмотренным законодательством Республики
Казахстан о противодействии и легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма;
6.1.2.15.изменить в одностороннем порядке ставку
вознаграждения по вкладу в случаях:
1) продления срока размещения вклада;
2) увеличения размера вознаграждения в течение
срока размещения вклада.
Об изменении ставки вознаграждения по вкладу
Банк уведомляет Клиента путем размещения
информации на веб-сайте Банка. Дополнительно
Банк вправе уведомить Клиента об изменении
ставки вознаграждения
одним из следующих
способов: направлением sms-уведомления на
мобильный номер Клиента, электронного письма на
указанный в Заявлении о присоединении к
Договору электронный адрес или размещением
соответствующего объявления в операционных
залах филиалов Банка и их дополнительных
помещениях, расположенных по нескольким
адресам;
6.1.2.16. в одностороннем порядке, до окончания 12
(двенадцати) месяцев с даты подключения услуги
SMS-уведомления, прекратить предоставление
услуги SMS-уведомления:

болғанда;
Клиент/өкіл жазбаша жүгінген жағдайларда,
соның ішінде SMS-хабарлама қызметі көрсетілетін
телефон нөмірі орнатылған ұялы телефон жоғалғаны
туралы өтінішімен, ж.б. жүгінген кезде;
Келісімшартта
және
(немесе)
Қазақстан
Республикасының заңнамасында қарастырылған
басқа да жағдайларда;
6.1.2.17 Қазақстан Республикасы заңнамасына
және Келісімшартқа сәйкес басқа да құқықтарды
жүзеге асыруға.

6.2.
Клиенттің міндеттері мен құқықтар
6.2.1. Клиент/ өкіл міндетті міндетті:
6.2.1.1. Келісімшартқа қол қойылған күннен
кешіктірмей Шот ашу үшін Қазақстан Республикасы
заңнамасының және Банктің ішкі құжаттарының
талаптарына сәйкес құжаттарды Банкке тапсыруға;
6.2.1.2. Қазақстан
Республикасы
заңнамасына,
Банктің ішкі нормативтік құжаттарына және
Келісімшартқа сәйкес лайықты түрде рәсімделген
төлем құжаттарын бере отырып, Банкке Шот
бойынша операциялар жүргізу туралы жазбаша
нұсқаулар беруге;
6.2.1.3. Келісімшартта қарастырылған тәсілдермен
және мерзімде, сенімді тұлға туралы, сондай-ақ
сенімхаттың жарамдылық мерзімі аяқталғанға дейін
сенімхаттың күшін жойғаны туралы мәліметтерді
Банкке тапсыруға, сонымен қатар заңды өкілдердің
мәртебесін растайтын құжаттарды тапсыруға;
6.2.1.4. Банкке келесі жағдайлардың барлығын
төмендегі өзгерістер орын алған сәттен бастап 5
(бес) күнтізбелік күн ішінде, құжаттардың өзгеріске
ұшырағанын растайтын қосымшаларды міндетті
түрде, Банкке жазбаша түрде бере отырып,
хабарлауға:
аты-жөнінің,
жеке
басын
куәландыратын құжаттардың өзгергені, жоғалғаны,
тұрғылықты мекенжайы, байланыс телефоны, төлем
деректемелері өзгергені, Клиенттің шотына өкім
жүргізуге уәкілетті тұлғаның (-лардың) ауысқаны,
сондай-ақ Келісімшарт шарттарын орындауда
маңызға ие басқа да өзгерістерді. Жеке басын
куәландыратын құжаттардың жоғалғаны/ұрланғаны
туралы хабарламаған жағдайда, үшінші тұлғалардың
Шотта операциялар жасауға бағытталған заңсыз
әрекеттері
үшін
Банк
жауапкершілікке
тартылмайды;
6.2.1.5. хабарламада өзінің төлемдік тапсырмалары
мен анықталған қате деректемелерді
көрсете
отырып, Клиенттің Шотында заңдастырылмаған
төлемдер жасалғаны туралы, Клиенттің Шотында
қателесіп жасалған операциялар (соның ішінде
орындалған төлемдік тапсырмалар) туралы Шот
бойынша үзінді-көшірмелер алған күннен бастап 1
(бір) жұмыс күні ішінде Банкке жазбаша хабарлауға;
6.2.1.6. Клиенттің
Шотына
қателесіп
ақша
қабылдаған (енгізген) жағдайда, Шот бойынша
үзінді-көшірмелер немесе Банктің сәйкесті жазбаша
талаптарын алған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні
ішінде Клиенттің Шотына қателесіп аударылған
ақшаны бірден Банкке қайтаруға;
6.2.1.7. тәуекелдер мен төлем құжаттарындағы қате
көрсетілген деректемелер үшін жауапкершілікті өз
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при неисправности технических средств Банка,
обеспечивающих предоставление услуги SMSуведомления;
в
случаях
письменного
обращения
Клиента/представителя, в том числе об утере
мобильного телефона, на телефонный номер
которого предоставлялась услуга SMS-уведомления,
и т.п.;
в иных случаях, предусмотренных Договором и
(или) законодательством Республики Казахстан;
6.1.2.17.осуществлять
иные
права
согласно
законодательству
Республики
Казахстан
и
Договору.
6.2. Обязанности и права Клиента
6.2.1. Клиент/представитель обязан:
6.2.1.1. для открытия Счета не позднее дня
подписания Договора предоставить в Банк
документы в соответствии с требованиями
законодательства
Республики
Казахстан
и
внутренними документами Банка;
6.2.1.2. давать Банку письменные указания об
осуществлении операций по Счету с предъявлением
надлежащим образом оформленных платежных
документов в соответствии с законодательством
Республики
Казахстан,
внутренними
нормативными документами Банка и Договором;
6.2.1.3. способами и в сроки, предусмотренные
Договором, представлять в Банк сведения о
поверенном, а также об отмене доверенности до
срока окончания действия доверенности, также
предоставить документы, подтверждающие статус
законных представителей;
6.2.1.4. сообщать в Банк обо всех случаях:
изменения Ф.И.О., документов, удостоверяющих
личность, их утрате, изменении местожительства,
контактного телефона, платежных реквизитов,
замене лица (-лиц), уполномоченного (-ых)
распоряжаться Счетом Клиента, а также при других
изменениях, имеющих значение для выполнения
условий Договора, в течение 5 (пяти) календарных
дней с того момента, когда данные изменения
имели место, уведомить об этом Банк в письменном
виде
с
обязательным
приложением
подтверждающих данные изменения документов. В
случае
неуведомления
об
утере/хищении
документов, удостоверяющих личность, Банк не
несет ответственность за неправомерные действия
третьих лиц, направленных на осуществление
операций по Счету;
6.2.1.5. письменно
уведомлять
Банк
о
несанкционированных платежах со Счета Клиента,
об ошибочно произведенных операциях по Счету
Клиента (в том числе исполненных платежных
поручениях) в течение 1 (одного) рабочего дня со
дня получения выписки по Счету с указанием в
уведомлении реквизитов своего платежного
поручения и выявленных ошибочных реквизитах;
6.2.1.6. в
случае
ошибочного
принятия
(зачисления) денег на Счет Клиента в течение 1
(одного) рабочего дня со дня получения выписки по
Счету Клиента или соответствующего письменного
требования Банка незамедлительно возвратить
Банку ошибочно зачисленные на Счет Клиента
деньги;

мойнына алуға;
6.2.1.8. Келісімшартта қарастырылған тәртіпте,
Банк тарифтеріне сәйкес Қызметтерді төлеуге;
6.2.1.9. Банктің жазбаша талаптары түскен күннен
бастап 5 (бес) операциялық күн ішінде Банктің
салым бойынша қателесіп төлеген сыйақысын
қайтаруға;
6.2.1.10.Келісімшарттың шарттарын лайықты түрде
орындауға;
6.2.1.11.Қазақстан
Республикасы
заңнамасына
сәйкес Клиент мәртебесінің (бұдан былай –
резиденттік мәртебе) өзгергені туралы Банкке
хабарлауға және осындай өзгеріс орын алған күннен
бастап 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде растайтын
құжаттарды тапсыруға. Егер Клиент резиденттік
мәртебенің
өзгергені
туралы
хабарламаса
және/немесе лайықты түрде хабарламаса және бұл
Банктің жауапкершілігіне әкеліп соқтырса, онда
Банктің сәйкес талаптарын алған күннен бастап 5
(бес)
күнтізбелік күнінен кешіктірмей, Клиент
Банкке келген залалды, соның ішінде мемлекеттік
органдардың
тарапынан
салынған
әкімшілік
айыппұлдарды төлеуге қатысты міндеттерді толық
көлемде Банкке өтеп беруге міндеттенеді;
6.2.1.12.Банктен
алған
барлық
корреспонденцияларды (Шоттар бойынша үзінді
көшірмелер (анықтама) және/немесе кез келген
басқа ақпарат) Банк Клиенттің өкімдерін дұрыс және
толық
орындағанын
тексеруге
және
корреспонденцияны алған сәттен бастап 3 (үш)
жұмыс күні ішінде қандай да бір ауытқулар
және/немесе
тапсырманың
лайықты
орындалмағанының анықталғаны, сондай-ақ оның
Шотына қателесіп енгізілген сомалар және/немесе
үшінші тұлғалардың шотына қателесіп аударылған
сомалар таралы Банкке хабарлауға;
6.2.1.13.Банктің веб-сайтын қарау немесе Банка
филиалына және/немесе оның қосымша жайларына
келу
арқылы
салымдар
бойынша
сыйақы
мөлшерлемесіне
жасалған
өзгерістер,
Келісімшарттың
шарттарына/редакциясына
жасалған өзгерістерді өзі бақылап отыруға;
6.2.1.14.арнайы (ағымдағы) шотты тек қана
мақсатына сай пайдалануға;
6.2.1.15.Қазақстан
Республикасы
заңнамасына
сәйкес Шотта операциялар жүргізуге;
6.2.1.16.Келісімшартқа қосылу туралы Өтінішке қол
қойылған және Банк оны алғаны туралы белгісін
қойған күні, Келісімшартқа қосылу туралы Өтініште
көрсетілген көлемде қолма-қол ақша немесе қолмақол емес тәсілде Шотқа ақша енгізуге;
6.2.1.17.егер Клиент салған салымның түріне
салымның ең төменгі сомасы туралы шарт
белгіленген болса, онда салым орналасқан бүкіл
мерзім ішінде Келісімшартқа қосылу туралы
Өтініште
қарастырылған салымның ең төменгі
сомасы туралы шартты ұстануға;
6.2.1.18.үшінші тұлғалар Шоттағы мәліметтерге
Банктің кінасынан болмаған жағдайда қол жеткізсе,
олардың тарапынан Шотта орналасқан ақшаға
заңсыз әрекеттер жасауынан келген тәуекелдерді өз
мойнына алуға;
6.2.1.19. кәсіпкерлік,
нотариалдық,
адвокаттық
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6.2.1.7. принять на себя риски и ответственность за
неверное
указание
реквизитов
платежных
документов;
6.2.1.8. оплачивать Услуги в соответствии с
тарифами Банка в порядке, предусмотренном
Договором;
6.2.1.9. вернуть ошибочно выплаченное Банком
вознаграждение по вкладу в течение 5 (пяти)
операционных
дней
со
дня
поступления
письменного требования Банка;
6.2.1.10.надлежащим образом исполнять условия
Договора;
6.2.1.11.уведомлять Банк об изменении статуса
резидентства
Клиента
в
соответствии
с
законодательством Республики Казахстан (далее –
статус
резидентства)
и
представить
подтверждающие документы в течение 5 (пяти)
календарных дней со дня такого изменения. В
случае если неуведомление и/или ненадлежащее
уведомление Клиентом Банка об изменении статуса
резидентства повлекло ответственность Банка, то
Клиент обязуется возместить Банку причиненный
ущерб в полном объеме, в том числе связанный с
уплатой административного штрафа, наложенного
государственными органами, не позднее 5 (пяти)
календарных
дней
со
дня
получения
соответствующего требования Банка;
6.2.1.12.проверять всю полученную от Банка
корреспонденцию (выписки (справки) по Счетам
и/или любую другую информацию), правильность
исполнения Банком поручений Клиента, и в
течение 3 (трех) рабочих дней с даты с момента
получения корреспонденции уведомить Банк об
обнаружении каких-либо неточностей и/или
ненадлежащего исполнения поручений, а также об
ошибочно зачисленных суммах на его Счет и/или
ошибочно перечисленных суммах на счета третьих
лиц;
6.2.1.13.самостоятельно отслеживать изменение
ставок вознаграждения по вкладам, изменение
условий/редакции
Договора,
посредством
просмотра веб-сайте Банка либо обращения в
филиалы Банка и/или их дополнительные
помещения;
6.2.1.14.использовать специальный (текущий) счет
исключительно по назначению;
6.2.1.15.производить операции по Счету в
соответствии с законодательством Республики
Казахстан;
6.2.1.16.вносить на Счет деньги наличным или
безналичным способом в размере, указанном в
Заявлении о присоединении к Договору, в день
подписания и проставления Банком отметки о
получении Заявления о присоединении к Договору;
6.2.1.17.в течение всего срока размещения вклада
соблюдать условие о минимальной сумме вклада,
предусмотренной Заявлением о присоединении к
Договору, если такое условие установлено для вида
вклада, размещенного Клиентом;
6.2.1.18.принять на себя риск совершения
неправомерных
действий
с
деньгами,
размещенными на Счете, третьими лицами, в
случае получения ими доступа к сведениям о Счете

қызметтерге, атқарушылық құжаттарды орындау
қызметіне, медиация тәртібінде дауларды реттеу
қызметіне
қатысты
операцияларды
Шотта
орындамауға;
6.2.1.20. Келісімшартта қарастырылған тәртіпте
Банк орналастырған халықаралық төлемдер және
(немесе) ақша аударғанда алынатын Банктің
тарифтерімен, төлемге жатпайтын қызметтер үшін
алынатын комиссиялардың көлемімен өздігімен
танысуға;
6.2.1.21. Клиент Келісімшарт бойынша міндеттерін
бұзғаны үшін Келісімшартта қарастырылған көлем
мен мерзімде Банкке келтірілген залал сомасы мен
тұрақсыз төлемдерді төлейді;
6.2.1.22. Клиент
АҚШ-тың
шетелдік
шоттар
бойынша салық талаптарын орындау туралы заңы
(FATCA) шеңберінде талап етілетін ақпараттар мен
құжаттарды, соның ішінде Банктің сұранысымен
толтырылған АҚШ IRS үлгісі АҚШ-тың «Шетелдік
шоттар бойынша салық талаптарын орындау
туралы» заңы (FATCA) бойынша салымшының
құқықтық мәртебесін анықтауға қажетті) тапсыруға;
6.2.1.23. келесі жылдың 1 наурызына дейінгі
мерзімде
күнтізбелік
жылдың
аяқталуына
байланысты Шоттағы қалдықты растауға. Егер
көрсетілген мерзім аяқталған кезде, Клиент
Шоттағы қалдықты растау мақсатында Банкке
жүгінбесе, онда Шоттағы қалдық ақша расталды деп
есептеледі;
6.2.1.24. SMS-хабарлама қызметін ажырату қажет
болғанда, Банк формасында толтырылған SMSхабарлама қызметін ажырату туралы өтінішін
Банкке тапсыруға.
Телефон нөміріне SMS-хабарлама жіберілетін
ұялы телефон жоғалған немесе ұялы телефонды
үшінші тұлғаға берген жағдайларда, осындай дерек
орын алғаны күні, бірден Банк формасында
толтырылған SMS-хабарлама қызметін ажырату
туралы өтінішін/нөмірді өзгерту туралы өтінішін
Банкке беруге;
6.2.1.25. Телефон
нөміріне
SMS-хабарлама
жіберілетін ұялы телефонның үшінші тұлғаларға қол
жетімді болуын шектеуге;
6.2.1.26. Қазақстан Республикасы заңнамасына және
Келісімшартқа сәйкес басқа да міндеттерді
орындауға.

6.2.2.
Клиент міндетті:
6.2.2.1. Қазақстан Республикасы заңнамасында
және Келісімшартта белгіленген тәртіп пен шекте
Шоттағы ақшаны өз еркімен және кедергісіз
басқаруға;
6.2.2.2. Шот жүргізген кезде,
Банк ұсынған
қызметтердің толық кешенін алуға;
6.2.2.3. Қазақстан
Республикасының
банктік
заңнамасында
белгіленген
қолма-қол
емес
есептесулердің барлық формаларын пайдалануға,
сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасы мен
Келісімшартта белгіленген тәртіп пен шарттарда
қолма-қол ақша операцияларын жүргізуге;
6.2.2.4. Банктің комиссиялық сыйақысын есепке ала
отырып, Келісімшартта қарастырылған тәртіпте,
Шот қалдығының шегінде Шотта операциялар
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не по вине Банка;
6.2.1.19.не совершать операции по Счету,
связанные с предпринимательской, нотариальной,
адвокатской деятельностью, деятельностью по
исполнению
исполнительных
документов,
деятельностью по урегулированию споров в
порядке медиации;
6.2.1.20.самостоятельно знакомиться с тарифами
Банка, размещенными Банком в порядке,
предусмотренном Договором, взимаемых при
осуществлении международных платежей и (или)
переводов денег размерами комиссий за услуги, не
относящиеся к платежным;
6.2.1.21.выплатить Банку сумму причиненного
ущерба и неустойку в размере и сроки,
предусмотренные
Договором
за
нарушение
Клиентом обязательств по Договору;
6.2.1.22.предоставлять по требованию Банка
информацию и документы, требуемые в рамках
Закона США «О налогообложении иностранных
счетов» (FATCA), в том числе, заполненные
налоговые формы IRS США по запросу Банка (для
установления правового статуса Клиента по Закону
США «О налогообложении иностранных счетов»
(FATCA));
6.2.1.23.подтвердить остаток на Счете по
окончании календарного года в срок до 1 марта
следующего года. Если Клиент не обратился в
Банк для подтверждения остатка на Счете, по
истечении указанного срока остаток денег на Счете
считается подтвержденным;
6.2.1.24.при необходимости отключения услуги
SMS-уведомления предоставить в Банк заявление
на отключение услуги SMS-уведомления по форме
Банка.
В случае утери мобильного телефона или
передачи третьему лицу мобильного телефона, на
телефонный номер которого передаются SMSуведомления, незамедлительно в день совершения
такого факта представить в Банк заявление об
отключении услуги SMS-уведомления/заявление на
изменение номера по форме Банка;
6.2.1.25. ограничить доступ к мобильному телефону
третьим лицам, на телефонный номер которого
передаются SMS-уведомления;
6.2.1.26.выполнять иные обязанности согласно
законодательству
Республики
Казахстан
и
Договору.
6.2.2 Клиент вправе:
6.2.2.1. самостоятельно
и
беспрепятственно
распоряжаться деньгами, находящимися на Счете, в
порядке
и
пределах,
установленных
законодательством
Республики
Казахстан
и
Договором;
6.2.2.2. получать
полный
комплекс
услуг,
оказываемых Банком при ведении Счета;
6.2.2.3. использовать все формы безналичных
расчетов,
установленные
банковским
законодательством Республики Казахстан, а также
совершать операции с наличными деньгами в
порядке
и
на
условиях,
установленных
законодательством
Республики
Казахстан
и
Договором;
6.2.2.4. давать указания Банку о проведении

жүргізу туралы нұсқауларды Банкке беруге;
6.2.2.5. Келісімшарттың,
сондай-ақ
Қазақстан
Республикасы заңнамасының шарттарын сақтауды
есепке ала отырып, біржақты соттан тыс тәртіпте
Келісімшартты бұзуға;
6.2.2.6. Қазақстан Республикасы заңнамасы мен
Келісімшартта
қарастырылған
тәртіпте
Шот
бойынша
растамалар,
үзінді-көшірмелер
(анықтамалар) және/немесе операциялар мен Шот
жағдайы туралы басқа да ақпараттар (құжаттар)
алуға;
6.2.2.7. Шот
бойынша
үзінді-көшірмелер
(анықтамалар) алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс
күні
ішінде
Шоттың
үзінді-көшірмесінде
(анықтамасында) көрсетілген операцияға қатысты
дауласу туралы арызын Банкке беруге;
6.2.2.8. салым орналастырудың шарттарына сәйкес
салым мен соған есептелген, бірақ төленбеген
сыйақыны алуға;
6.2.2.9. Келісімшартқа қосылу туралы Өтініш пен
Келісімшартта қарастырылған жағдайларда, қолмақол және қолма-қол емес тәртіпте Шотқа қосымша
жарналар енгізуге;
6.2.2.10. егер Келісімшартқа қосылу туралы Өтініште
салымның түрі мен шарттарына қарай, салымның ең
төменгі сомасын қамтамасыз ету туралы талаптар
қарастырылса, салымның ең төменгі сомасын
қамтамасыз ету туралы талаптарды сақтай отырып,
Шоттан ішінара ақша алуға;
6.2.2.11. Келісімшартта қарастырылған тәртіпте
сәйкес сенімхат беру арқылы үшінші тұлғаларға
Шотта өкім жүргізу мен Шотта операциялар жасау
құқығын өткізуге, бұл арада
үшінші тұлғаға
сенімхат беруден және сенімхатта қарастырылған
өкілеттіктерді ю үшінші тұлғаның іске асыруынан
туындаған тәуекелдер Клиентке артылады;
6.2.2.12. Қазақстан Республикасы заңнамасы мен
осы Келісімшартқа сәйкес басқа да құқықтарды
жүзеге асыруға.

7.
Тараптардың жауапкершілігі
7.1. Тараптар Келісімшарт бойынша міндеттерін
орындамағаны
үшін
және/немесе
лайықты
орындамағаны үшін Қазақстан Республикасы
заңнамасының және Келісімшарттың ережелеріне
сәйкес жауапкершілікке тартылады.
7.2. Залал келтіргені үшін, оның ішінде өкімді
орындаудан негізсіз бас тартқаны немесе лайықты
орындамағаны
үшін
Банк
Келісімшарттың
шарттарында залалды Клиентке өтеп береді. Банктің
Келісімшарт бойынша жауапкершілігінің ең жоғарғы
көлемі,
залалды
өтеу
күнінде
Қазақстан
Республикасы заңнамасында белгіленген 2 (екі)
айлық есептік көрсеткіш мөлшерінен аспайды.
Клиентке залал келтірілгені туралы даусыз дәлелдер
Банкке тапсырылған жағдайда, залал Клиенттің
жазбаша талабы бойынша өтеледі. Залалдарды өтеу
Клиенттің банктік шотына аудару арқылы жүзеге
асырылады.
7.3. Клиент төлем құжаттарындағы Төлемдер
тағайындаудың бірыңғай классификаторы қойған
кодтардың дұрыстығы үшін жауапкершілікке
тартылады.
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операций по Счету в пределах остатка по Счету, с
учетом комиссионного вознаграждения Банку в
порядке, предусмотренном Договором;
6.2.2.5. расторгнуть Договор в одностороннем
внесудебном порядке с учетом соблюдения условий
Договора, а также законодательства Республики
Казахстан;
6.2.2.6. получать
подтверждения,
выписки
(справки) по Счету и/или иную информацию
(документацию),
содержащую
сведения
об
операциях и состоянии Счета, в порядке,
предусмотренном законодательством Республики
Казахстан и Договором;
6.2.2.7. подать Банку заявление об оспаривании
операции по Счету, отраженной в выписке (справке)
по Счету, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
получения выписки (справки) по Счету;
6.2.2.8. получить вклад и начисленное, но не
выплаченное по нему вознаграждение, согласно
условиям размещения вклада;
6.2.2.9. вносить на Счет дополнительные взносы,
как в наличном, так и в безналичном порядке, в
случае, если предусмотрено Заявлением о
присоединении к Договору и Договором;
6.2.2.10. осуществлять частичные изъятия со Счета с
соблюдением
требования
об
обеспечении
минимальной суммы вклада, если такое требование
предусмотрено в Заявлении о присоединении к
Договору, в зависимости от вида и условий вклада;
6.2.2.11. передать
третьим
лицам
право
распоряжения Счетом и совершения операций по
Счету
путем
выдачи
соответствующей
доверенности
в
порядке,
предусмотренном
Договором, при этом риск, связанный с выдачей
доверенности третьему лицу и осуществлением
третьим
лицом
полномочий
по
Счету,
предусмотренных доверенностью, несет сам
Клиент;
6.2.2.12. осуществлять
иные
права
согласно
законодательству Республики Казахстан
и
настоящим Договором.
7. Ответственность Сторон
7.1. Стороны
несут
ответственность
за
неисполнение и/или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по Договору согласно
положениям
законодательства
Республики
Казахстан и Договора.
7.2. За причинение ущерба, в том числе в случае
необоснованного отказа от исполнения или
ненадлежащего
исполнения
указания,
Банк
возмещает Клиенту ущерб на условиях Договора.
Максимальный размер ответственности Банка по
Договору составляет не более 2 (двух) месячных
расчетных
показателей,
установленных
законодательством Республики Казахстан на дату
возмещения ущерба. Ущерб возмещается по
письменному требованию Клиента, при наличии
представленных Банку бесспорных доказательств о
причинении ущерба Клиенту. Возмещение ущерба
осуществляется путем перевода на банковский счет
Клиента.
7.3. Клиент несет ответственность за верность
проставляемых кодов Единого классификатора
назначения платежей на платежных документах.

7.4. Келісімшарт жасаған және/немесе Шот ашқан
кезде, Клиент берілген құжаттардың шынайылығы
үшін жауапкершілікке тартылады.
7.5. Клиент Шотты лайықты түрде пайдаланбағаны
үшін
Қазақстан Республикасы заңнамасында
қарастырылған тәртіпте жауапкершілікке тартылады.
7.6. Банк
үшінші
тұлғалардың
Клиенттің
құқықтарын шектеуге бағытталған әрекеттерін,
мыналарды қоса, бірақ бұлармен шектелмей:
Шоттағы ақшаға тыйым салу, Шот бойынша шығыс
операцияларын тоқтата тұру, Шотқа инкассалық өкім
қою, Шоттан ақшаны айырып алу туралы басқа да
талаптарды қою, соның ішінде осы Келісімшарт
және Банк пен Клиент арасында жасалған басқа да
Келісімшарттарға сәйкес талаптар қою, Қазақстан
Республикасының
заңнамасымен
белгіленген
өкілеттігі шеңберінде Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі немесе басқа уәкілетті мемлекеттік
органның әрекеттерінің салдарынан Клиентке
келтірілген шығындар үшін жауапқа тартылмайды.
7.7. Банктің корреспондеттік шоты бойынша
операцияларды жүзеге асыруды қамтамасыз етуші
банк-корреспондеттер
немесе
басқа
үшінші
тұлғалардың
әрекеттері
немесе
әрекетсіздігі
салдарынан Банктің корреспондеттік шоты бойынша
операциялар кешіктірілген жағдайларда, Банк
Клиенттің ақшаны аудару туралы өкімін уақытылы
орындамағаны үшін жауапкершілікке тартылмайды
7.8. АҚШ-тың «Шетелдік шоттарға салық салу
туралы»
(FATCA)
заңының
талаптарын
орындамағаны үшін АҚШ-тың Федералды салық
қызметі (IRS) жағынан Клиентке
санкциялар
салынғаны үшін Банк жауапкершілкке тартылмайды.
7.9. Клиенттің өкімін (Шоттан халықаралық
аударымды жүргізген кезде) ақшаны алушыны
және/немесе оның бенефициар иелері және/немесе
ақша алушының банкі БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің
және/немесе OFAC және/немесе Еуроодақтың
санкциялау
тізіміне
және/немесе
АҚШ
Қазынашылық
департаментінің
және
АҚШ
Мемлекеттік
департаментінің
SpeciallydesignatedNationals және Designated IRGC
AffiliatedandDesignatedIran_LinkedFinancialInstitutions
тізіміне және/немесе аталған аударымды бұғаттауға
немесе орындаусыз қайтарылуына әкелген басқа да
санкциялау тізімдеріне енгізілуіне байланысты
орындамағаны үшін жауапкершілікке тартылмайды.
7.10. Еңсерілмейтін
күштер
(форс-мажор)
жағдайларда, оларға төмендегілерді қоса, бірақ
мұнымен де шектелмей соғыс, әскери қимылдар,
террорлық актілер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі,
электр қуатының берілуіндегі үзілістер, мемлекеттік
органдардың
шешімдері,
ақша
аударудағы
банкаралық
жүйелер
жұмысының
бұзылуы,
кибершабуыл, зиянды бағдарламалардың салдарынан
және Тараптардың бақылауына көнбейтін басқа да
жағдайларда және Тараптардың Келісімшарт
бойынша өз міндеттерін орындауына кедергі
келтірген жағдайларда Тараптар Келісімшарт
бойынша міндеттемелерін ішінара немесе толықтай
орындамағаны және/немесе лайықты орындамағаны
үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл арада
Тараптар еңсерілмейтін күштердің әрекет ету
мерзіміне тең келетін мерзімге міндеттерін
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7.4. Клиент
несет
ответственность
за
достоверность представленных документов при
заключении Договора и/или при открытии Счета.
7.5. Клиент
несет
ответственность
за
ненадлежащее использование Счета в порядке,
предусмотренном законодательством Республики
Казахстан.
7.6. Банк не несет ответственность за убытки,
причиненные Клиенту в результате действий
третьих лиц, направленных на ограничение прав
Клиента, включая, но, не ограничиваясь: арест
денег на Счете, приостановление расходных
операций по Счету, временное ограничение на
распоряжение деньгами, находящимися на Счете,
выставление инкассовых распоряжений на Счет,
предъявление иных требований об изъятии денег со
Счета, действия Национального Банка Республики
Казахстан
или
иного
уполномоченного
государственного органа, осуществляемые в рамках
полномочий, определенных законодательством
Республики Казахстан.
7.7. Банк
не
несет
ответственность
за
несвоевременное исполнение указаний Клиента о
переводе денег в случае, если операции по
корреспондентскому счету Банка задерживаются в
результате действий либо бездействий банковкорреспондентов
или
иных
третьих
лиц,
обеспечивающих
совершение
операций
по
корреспондентскому счету Банка.
7.8. Банк
не
несет
ответственность
за
предъявление к Клиенту санкций со стороны
Федеральной налоговой службы США (IRS) за
неисполнение требований Закона США «О
налогообложении иностранных счетов» (FATCA).
7.9. Банк
не
несет
ответственность
за
неисполнение
указания
Клиента
(при
осуществлении им международного перевода со
Счета) в связи с включением получателя денег
и/или его бенефициарных собственников и/или
банка получателя денег в список санкций Совета
Безопасности ООН и/или OFAC и/или Евросоюза
и/или
списки Specially designated Nationals и
Designated IRGC Affiliated and Designated Iran
Linked
Financial
Institutions
Департамента
Казначейства
США
и
Государственного
Департамента США, и/или иные санкционные
списки, повлекшие блокировку или возврат без
исполнения данного указания Клиента.
7.10. Стороны освобождаются от ответственности
за
частичное
или
полное
неисполнение/
ненадлежащее
исполнение
обязательств
по
Договору в случае, если их исполнению
препятствовали обстоятельства непреодолимой
силы (форс-мажор), включая, но, не ограничиваясь:
войной, военными действиями, террористическими
актами, пожаром, наводнением, землетрясением,
сбоем
подачи
электроэнергии,
решениями
государственных органов, нарушениями работы
межбанковской
системы
переводов
денег,
кибератаки, влиянием вредоносных программ и
другими обстоятельствами, находящимися вне
контроля Сторон и препятствующими Сторонам
выполнить свои обязательства по Договору. При
этом срок исполнения обязательств Сторонами

орындауды
уақытша
тоқтатады.
Тараптар
еңсерілмейтін күштер жалпыға белгілі сипатта
болмаған жағдайда ғана уәкілетті орган (ұйым)
берген, растайтын құжаттарды ұсына отырып,
еңсерілмейтін күштер орын алған сәттен бастап 10
(он) күнтізбелік күн ішінде біріне-бірі хабарлауға
міндетті.
7.11. Банк, Банк тарифтерінің көлемін өзгерткені,
Келісімшарт редакциясын өзгерткені, сондай-ақ
операциялық күннің ұзақтығын өзгерткені туралы
Клиент
хабарсыз
болғаны
үшін
Банк
жауапкершілікке тартылмайды.
7.12. Клиент Шотқа қателесіп аударылған ақшаны,
Банктің салым бойынша қателесіп төлеген сыйақыны
Банкке қайтармағаны/уақтылы қайтармағаны үшін,
Келісімшартта
белгіленген
өз
міндеттерін
тапсырмағаны үшін,
сондай-ақ орындамағаны
және/немесе лайықты орындамағаны үшін, бұзылым
жасалған әрбір күн үшін, Банктің талабында
көрсетілген
мерзімде
қайтарылмаған/уақтылы
қайтарылмаған соманың 0,1% (нөл бүтін оннан бір
пайызы) көлемінде жауапкершілікке тартылады.
7.13. Қазақстан
Республикасының
салық
заңнамасына
сәйкес
Клиенттің
резиденттік
мәртебесінің өзгергені туралы мәліметті (растайтын
құжаттарды) бермегені және (немесе) уақтылы
бермегені үшін Клиент мұндай әрекеттің және
әрекетсіздіктің салдарынан Банкке келген залалдың
көлемінде, соның ішінде Банктің уәкілетті органға
(Қазақстан Республикасының басқа уәкілетті
органына) төлеген айыппұлдың көлемінде, Банктің
талабында Банк белгілеген көлемде және мерзімде
Клиент жауапкершілікке тартылады.
7.14. Қызметтерді (немесе) тұрақсыз төлемдерді
төлемеген немесе уақтылы төлемеген жағдайда,
Келісімшартта қарастырылған, әрбір кешіктірілген
күн үшін Клиент төлемеген немесе уақтылы
төлемеген соманың 0,1% көлеміндегі өсімақыны
Клиенттің Банкте ашылған кез келген Шотын тікелей
дебеттеу арқылы, Клиенттің кез келген Шотының
есебінен алуға Банк құқылы.
7.15. Банк
Келісімшарттың
7.10-тармағында
көрсетілген еңсерілмейтін күштердің нәтижесінде
Шот бойынша төлемдер орындалмағаны немесе
кешіктірілгені үшін, сондай-ақ Клиент өкімдерінің
түсініксіз, толық емес және дәл болмауы салдарынан
туындаған қателіктер, қате түсінуден ж.т.б. үшін,
үшінші тұлғалардың төлемдерді орындамағаны
немесе кешіктіргені үшін, Клиенттің Келісімшарт
шарттарын
және
Қазақстан
Республикасы
нормативтік құқықтық актілерінің талаптарын
бұзғаны үшін және Банкке тәуелді емес басқа да
себептерден бұзғаны үшін Банк жауапкершілікке
тартылмайды.
7.16. Сенімхат
мерзімінен
бұрын
кері
алынған/Клиенттің қайтыс болған жағдайларда және
ол туралы Банкке белгісіз болғанда, сенімді тұлғаға
сенімхат арқылы Шоттан ақша берілгені үшін Банк
жауапкершілікке тартылмайды.
7.17. Есептік операцияларды атқаруға қатысушы
төлемдік ұйымның немесе сервистік бюроның
кінәсінен Шотта операция кешігетін болса, Банк
Клиент алдында жауапкершілікке тартылмайды.
7.18. 7.18.
Клиенттің
кінәсінен
құпиялылық
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приостанавливается соразмерно сроку действия
обстоятельств непреодолимой силы. В этом случае
Стороны обязаны уведомить друг друга в течение
10 (десяти) календарных дней с момента их
наступления с предоставлением подтверждающего
документа, выданного уполномоченным органом
(организацией), если только данные обстоятельства
не носят общеизвестный характер.
7.11. Банк
не
несет
ответственность
за
неосведомленность Клиента об изменении Банком
размеров тарифов Банка, об изменении редакции
Договора,
а
также
об
изменении
продолжительности операционного дня.
7.12. Клиент
несет
ответственность
за
невозврат/несвоевременный возврат в Банк денег,
ошибочно зачисленных на Счет, ошибочно
выплаченного Банком вознаграждения по вкладу, за
непредставление, а также за неисполнение и/или
ненадлежащее
исполнение
иных
своих
обязательств, определенных Договором, в размере
0,1% (ноль целых одна десятая процентов) от
невозвращенной/несвоевременно
возвращенной
суммы за каждый день нарушения в срок,
указанный в требовании Банком.
7.13. Клиент
несет
ответственность
за
непредставление и (или)
несвоевременное
представление сведений об изменении статуса
резидентства
Клиента
(подтверждающих
документов) в соответствии с налоговым
законодательством Республики Казахстан в размере
причиненного такими действиями и бездействиями
ущерб Банку, в том числе в размере штрафа,
оплаченного Банком уполномоченному органу
(иным уполномоченным органам Республики
Казахстан), который Клиент обязуется выплатить
Банку в размере и срок, установленные Банком в
своем требовании.
7.14. В случае неуплаты или несвоевременной
оплаты Услуг (или) неустойки, предусмотренных
Договором, Банк вправе списать со Счета Клиента
пеню в размере 0,1% от неуплаченной или
несвоевременно уплаченной Клиентом суммы за
каждый день просрочки путем прямого дебетования
любого Счета Клиента, открытого в Банке.
7.15. Банк
не
несет
ответственность
за
неисполнение или задержку исполнения платежей
по Счету, возникших в результате обстоятельств
непреодолимой силы, указанных в пункте 7.10
Договора, а также за ошибки, неверное толкование
и т.п., возникшие вследствие неясных, неполных
или неточных указаний Клиента, неисполнения или
задержек в исполнении платежей третьими лицами,
за нарушение Клиентом условий Договора и
требований
нормативных
правовых
актов
Республики Казахстан, и по другим причинам, не
зависящим от Банка.
7.16. Банк не несет ответственность за выдачу по
доверенности суммы денег со Счета поверенному в
случае досрочного отзыва доверенности/смерти
Клиента, если Банку не было известно об этом
факте.
7.17. Банк не несет ответственность перед
Клиентом, если операции по Счету задерживаются
по вине платежной организации или сервисного

бұзылғаны
немесе
құпия
ақпарат
басқа
қайнаркөздерден үшінші тұлғаларға мәлім болғаны
үшін Банк жауапкершілікке тартылмайды.
7.19. Банк жауапкершілікке тартылмайды:
Клиенттің ұялы байланысының операторы
кінәсінен Клиентке SMS-хабарлама қызметін көрсете
алмағаны немесе уақтылы көрсете алмағаны үшін;
SMS-хабарлама мәліметтері Банкке тәуелді емес
жағдайда үшінші тұлғаларға белгілі болып қалғанда
немесе Клиенттің өзі Телефон нөміріне SMSхабарлама жіберілетін ұялы телефонның үшінші
тұлғаларға қол жетімді болуына жол беріп қойғанда;
Телефон нөміріне SMS-хабарлама жіберілетін
ұялы
телефон
жоғалғаны/телефон
нөмірінің
өзгергені туралы уақтылы және (немесе) лайықты
түрде Клиент Банкке хабарламаған, ж.б. жағдайларда
Банк SMS-хабарлама жібергені үшін.

8.

Даулы жағдайлардың шешілуі

8. Разрешение спорных ситуаций

8.1. Келісімшартпен реттелмеген мәселелерді
шешуде Тараптар Қазақстан Республикасының
заңнамасын басшылыққа алады.
8.2.
Келісімшарт
Қазақстан
Республикасы
заңнамасымен реттеледі. Осы Келісімшарт бойынша
туындаған барлық даулар мен соған қатысты
мәселелер келіссөз арқылы шешіледі.
8.3. Осы Келісімшарт бойынша көрсетілетін
Қызметтерге қатысты кінәрат қамтылған Клиенттің
арызын
Банк
Қазақстан
Республикасының
заңнамасымен жеке және заңды тұлғалардың
арыздарын қарауға белгіленген мерзімде қарайды.
8.4. Тараптар келісімге келе алмаған жағдайда, дау
Банк немесе оның филиалы орналасқан жерде, сот
тәртібінде қарастырылатын болады.
8.5. Жіберуші мен бенефициар арасындағы
есептесуге қатысты кінәраттар Банктің қатысуынсыз
өздері қарастырады.
9.

бюро, участвующих в расчетных операциях.
7.18. Банк не несет ответственность, если
конфиденциальность была нарушена по вине
Клиента, или конфиденциальная информация была,
либо стала известной третьим лицам из иных
источников.
7.19. Банк не несет ответственность:
за непредставление или несвоевременное
представление Клиенту услуги SMS-уведомления,
произошедшие по вине оператора мобильной связи
Клиента;
в случае если данные SMS-уведомления стали
известны третьим лицам по обстоятельствам, не
зависящим от Банка, или в случае предоставления
самим Клиентом доступа третьим лицам к
мобильному телефону, на телефонный номер
которого предоставлялась услуга SMS-уведомления;
за направление Банком SMS-уведомления в
случае несвоевременного и (или) ненадлежащего
уведомления Клиентом Банка об утере мобильного
телефона, на телефонный номер которого
предоставлялась
услуга
SMSуведомления/изменении телефонного номера и т.п.

Қорытынды ережелер

8.1. В разрешении вопросов, не урегулированных
Договором,
Стороны
руководствуются
законодательством Республики Казахстан.
8.2. Договор регулируется законодательством
Республики Казахстан. Все споры по настоящему
Договору и в связи с ним разрешаются путем
переговоров.
8.3. Обращения Клиента, содержащие претензию
относительно Услуг, оказываемых по Договору,
рассматриваются Банком в порядке и сроки,
установленные законодательством Республики
Казахстан
для
рассмотрения
обращений
физических и юридических лиц.
8.4. При недостижении Сторонами согласия спор
подлежит рассмотрению в судебном порядке по
месту нахождения Банка либо его филиала.
8.5. Претензии по расчетам между отправителем и
бенефициаром рассматриваются непосредственно
ими самими, без участия Банка.
9. Заключительные положения

9.1. Клиент Келісімшартқа қосылуы арқылы, АҚШтың «Шетелдік шоттарға салық салу туралы»
(FATCA) заңының шеңберінде талап етілетін
ақпараттар мен құжаттарды, соның ішінде АҚШ IRS
үлгісінде толтырылған салықтық формаларды АҚШтың Федералдық салық қызметіне (IRS) (Клиент
АҚШ-тың «Шетелдік шоттарға салық салу туралы»
(FATCA) заңы әрекеттерінің ықпалына түскен
жағдайда) тапсыруына Банкке келісімін береді.
9.2. Клиент Келісімшартқа қосыла отырып,
Клиенттің ақшалай міндеттерін орындау және
(немесе) Клиенттің берешектерін өндіру мақсатында
берілген талаптарды орындауда негіздер болып
табылатын Келісімшартқа және (немесе) Банктің пен
Клиент
арасында
жасалғаным
басқа
келісімшарттарға
сәйкес
берілетін
төлемдік
талаптарды немесе төлемдік ордерлерді қолданып,
Клиент Шотын (-тарын) тікелей дебеттеу арқылы
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9.1. Присоединением к Договору Клиент дает свое
согласие на предоставление Банком информации и
документов, требуемых в рамках Закона США «О
налогообложении иностранных счетов» (FATCA), в
том числе, заполненных налоговых форм IRS
США, Федеральной налоговой службе США (IRS)
(в случае если Клиент подпадает под действие
Закона США «О налогообложении иностранных
счетов» (FATCA)).
9.2. Присоединением к Договору Клиент дает
Банку согласие на списание Банком денег со Счета
(-ов) Клиента путем прямого дебетования Счета (ов) Клиента с использованием платежного
требования либо платежного ордера, которые
предъявляются в соответствии с Договором и (или)
иными договорами, заключенными между Банком и
Клиентом,
являющимися
основанием
для
исполнения требований, предъявленных в целях

Шоттан (-тардан) ақша алуына, осыларды қоса,
бірақ мұнымен де шектелмей, сыйақы төлемін,
тұрақсыз төлемдерді (айыппұлдар, өсімақылар) және
(немесе) комиссияларды, соның ішінде Банктің
банктік кепілдікті, құжаттамалық аккредитивті
авизолағаны, инкассо, валюта айырбасы үшін
алынатын комиссияны, Мемлекеттік корпорация
Шотқа артық аударған сомаларды, басқа төлемдерді
өндіріп
алуына
немесе
Келісімшартта
қарастырылған
жағдайларда
Банкке
ақшаны
қайтаруға келісімін береді.
9.3. Клиент Келісімшартқа қосыла отырып, банктік
құпияға жататын Клиент туралы мәліметтерді, Шот
(-тар) пен оның нөмірі, осы шоттағы ақша қалдығы
мен қозғалысы туралы мәліметтерді және банктік
құпияға жататын Клиент жайлы басқа мәліметтерді
Банктің аудиторлық ұйымына, Банк рейтинг
тағайындайтын компанияларға, Банктің банктік
жүйесіне
техникалық
жұмыстар
(жетілдіру)
жүргізетін үшінші тұлғаларға Банктің ашуына
келісімін
береді.
Қазақстан
Республикасы
заңнамасында қарастырылған тұлғаларға банктік
құпияға жататын мәліметтерді Банктің беруі үшін
мұндай келісім талап етілмейді.
9.4. Клиент Келісімшартқа қосыла отырып, Клиент,
Клиенттің дербес деректеріне жататын кез келген
мәліметтер мен ақпараттарды Банктің жинауына,
өңдеуіне, сақтауына және өткізуіне келісімін береді.
Клиенттің (оның өкілінің) дербес мәліметтерінің
және мұндай мәліметтер берілетін тұлғалардың
тізімі Келісімшарттың №1 Қосымшасында беріледі.
9.5. Келісімшарттың ажыратылмас бөлшегі болып
табылатын Келісімшартқа қосылу туралы Өтініш
қабылданған және Шотқа (-тарға) банктік шоттың
нөмірлері тағайындалған күннен бастап Келісімшарт
күшіне енеді және барлық Шоттар жабылғанға және
(немесе) Келісімшартта және (немесе) Қазақстан
Республикасы
заңнамасында
қарастырылған
негіздер бойынша бұзылғанға дейін әрекет етеді.
9.6. Келісімшартқа жасалған өзгерістер және/немесе
толықтырулар күшіне енерден 10 (он) күнтізбелік
күн бұрын, ол жайлы Банктің веб-сайтымен
Клиентке хабарлама жіберу арқылы Келісімшартқа
өзгерістер және/немесе толықтыруларды Банк
енгізеді.
Клиент Келісімшарттың және оның
қосымшаларының
редакцияларына
жасалған
өзгерістерді Банктің веб-сайтын қарау немесе
Банктің операциялық залына келіп, өзі қадағалап
отырады.
Банктің
Келісімшартқа
енгізген
өзгерістерімен және/немесе толықтыруларымен
келіспеген жағдайда, Клиент Келісімшартты бұзу
туралы жазбаша өтінішін Банкке беру арқылы
Келісімшартты бұзуға құқылы.
9.7. Тараптар Келісімшарт бойынша міндеттерін
толық
көлемде
орындағаннан
кейін
және
Тараптардың бір-біріне қояр кінәраттары болмаса,
Келісімшарт бұзылды деп есептеледі.
9.8. Клиент Келісімшартқа қосылу туралы Өтінішке
қолын қойған кезде Банк тарифтерімен танысқанын
растайды.
9.9. Егер Қазақстан Республикасы заңнамасында
белгіленген тәртіпте Келісімшарттың бір бөлігі
жарамсыз деп танылса, ондай жағдайда бұл дерек
Келісімшартты толығымен және/немесе оның
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выполнения денежных обязательств Клиента и
(или) взыскания задолженности Клиента, включая,
но, не ограничиваясь, оплату вознаграждения,
неустойки (штрафа, пени) и (или) комиссий, в том
числе за авизование Банком банковской гарантии,
документарного аккредитива, инкассо, конвертации
валюты, излишне перечисленных Государственной
корпорацией на Счет, оплату иных платежей или
возврат Банку денег в случаях, предусмотренных
Договором.
9.3. Присоединением
к
Договору
Клиент
предоставляет Банку свое согласие на раскрытие
Банком сведений о Клиенте, относящихся к
банковской тайне, аудиторской организации Банка,
компаниям, присваивающим рейтинг Банку,
третьим лицам, осуществляющим
проведение
технических работ (доработок) банковской системы
Банка, сведений о наличии и номерах Счета (-ов),
об остатках и движении денег на этих Счетах, и
иных сведений о Клиенте, относящихся к
банковской тайне. Такое согласие не требуется по
предоставлению Банком сведений, составляющих
банковскую тайну, лицам, предусмотренным
законодательством Республики Казахстан.
9.4. Присоединением к Договору Клиент дает
Банку согласие на сбор, обработку, хранение и
передачу любых сведений и информации,
содержащих персональные данные Клиента.
Перечень персональных данных Клиента (его
представителя) и лица, которым предоставляются
такие данные, содержатся в Приложении №1 к
Договору.
9.5. Договор вступает в силу с даты принятия
Банком Заявления о присоединении к Договору,
являющегося неотъемлемой частью Договора, и
присвоении Счету (-ам) номера банковского счета и
действует до закрытия всех Счетов, и (или)
расторжения
Договора
по
основаниям,
предусмотренным
Договором
и
(или)
законодательством Республики Казахстан.
9.6. Изменения и/или дополнения в Договор
вносятся Банком путем уведомления об этом
Клиента на веб-сайте Банка не менее, чем за 10
(десять) календарных дней до момента вступления
указанных изменений и/или дополнений в силу.
Клиент самостоятельно отслеживает изменение
редакции Договора, включая приложения к нему,
посредством просмотра веб-сайта Банка, либо
обращения в операционные залы Банка. В случае
несогласия с внесенными изменениями и (или)
дополнениями Банком в Договор, Клиент вправе
расторгнуть Договор путем подачи в Банк
письменного заявления о расторжении Договора.
9.7. Договор будет считаться расторгнутым после
исполнения Сторонами обязательств по Договору в
полном объеме и отсутствии претензий Сторон
друг к другу.
9.8. Клиент подтверждает, что, на момент
подписания Заявления о присоединении к Договору
ознакомлен с тарифами Банка.
9.9. В случае если одна из частей Договора будет в
установленном законодательством Республики
Казахстан порядке признана недействительной, то
данный факт не влечет автоматического признания

жекелеген бөліктерін автоматты түрде жарамсыз деп
мойындауға алып келмейді.
9.10. Келісімшарт мемлекеттік және орыс тілдерінде
жасалды.
9.11. Келісімшарттың шарттарымен реттелмейтін
өзге мәселелер Қазақстан Республикасы заңнамасына
сәйкес шешіледі.
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недействительными всего Договора в целом и/или
отдельных его частей.
9.10. Договор составлен на государственном и
русском языках.
9.11. Иные
вопросы,
не
урегулированные
положениями
Договора,
разрешаются
в
соответствии с законодательством Республики
Казахстан.

