
 

        
 

 

 

                                                                                 

Ағымдық шот ашу үшін клиенттер – заңды тұлғалар Банкке беретін 

құжаттардың тізбесі  

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 

жылдың 31-тамызындағы № 207 Қаулысымен бекітілген Клиенттерге 

банктік шот ашу, оны жүргізу және жабу ережесіне сәйкес: 

1. Клиенттер – Қазақстан Республикасының резиденттері - заңды тұлғалар, 

олардың филиалдары мен өкілдіктері:  

- 2 данада - қол қою үлгілері соғылған құжат (егер Клиент өз еркімен құжатты 

нотариалды куәландырмаса, нотариалды куәландыру талап етілмейді). Жеке 

кәсіпкерлік субъектілері Банкке қол қою үлгілері соғылған құжаттарды мөрсіз 

береді; 

- ҚҮҚ-қа сәйкес Клиенттің ағымдағы шотын жүргізуге (ағымдағы шоттағы 

ақшаны игеру) байланысты операцияларды жүргізген кезде қол қою үлгілері 

соғылған құжатқа сәйкес төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлғаның 

(тұлғалардың) жеке басын (жеке бастарын) куәландыратын құжаттың 

(құжаттардың) көшірмесі; 

- (қоғамдық және діни бірлестіктердің филиалдары мен өкілдіктері) қоғамдық 

немесе діни бірлестіктің жарғысында және филиал немесе өкілдік туралы 

ережеде қарастырылған тәртіппен сайланған (тағайындалған) қоғамдық немесе 

діни бірлестіктің филиалы немесе өкілдігі басшысының уәкілеттігін растайтын 

құжаттар; 

- (өзге құрылымдық-құқықтық формадағы заңды тұлғалардың филиалы немесе 

өкілдігі) заңды тұлға өз филиалының немесе өкілдігінің басшысына берген 

сенімхаттың көшірмесі; 

- (мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер) 

Мемлекеттік нормативтік құқықтық актілердің тізімдемесіне 9934 нөмірмен 

тіркелген Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2014 жылдың 4-

желтоқсанындағы № 540 «Бюджеттің атқарылуы және оған қызмет көрсету 

туралы» бұйрығына сәйкес бюджеттің атқаратын орталық уәкілетті органның 

рұқсаты. 

 

2. Өз қызметін Қазақстан Республикасында филиалдары, өкілдіктері 

арқылы жүзеге асырушы клиенттер - Қазақстан Республикасының резиденті 

емес заңды тұлғалар: 



- 2 данада - қол қою үлгілері соғылған құжат (егер Клиент өз еркімен құжатты 

нотариалды куәландырмаса, нотариалды куәландыру талап етілмейді); 

- Сауда тізімдемесінен немесе оған ұқсас сипаттағы, бейрезидент – заңды 

тұлғаны тіркеген орган, тіркелген нөмірі, тіркелген күні мен орны, қазақ немесе 

орыс тілдеріне аударылып, расталған және, қажетті жағдайда, заңдастырылған 

не болмаса апостилдендірілген аудармасы туралы ақпарат қамтылған басқа 

құжаттан жасалған үзінді көшірменің түпнұсқасы немесе нотариалды 

куәландырылған   көшірмесі; 

- Клиенттің ағымдағы шотын жүргізуге (ағымдағы шоттағы ақшаны игеру) 

байланысты операцияларды жүргізген кезде қол қою үлгілері соғылған құжатқа 

сәйкес төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлғаның (тұлғалардың) жеке 

басын (жеке бастарын) куәландыратын құжаттың (құжаттардың) көшірмесі. 

 

3. Таратылатын банктер, сақтандыру (қосымша сақтандыру) ұйымдары, 

олардың филиалдары (бұдан былай – қаржы ұйымы):  

- 2 данада - қол қою үлгілері соғылған құжат (егер Клиент өз еркімен құжатты 

нотариалды куәландырмаса, нотариалды куәландыру талап етілмейді); 

- қаржы ұйымын тарату және тарату комиссиясын құру туралы соттың 

шешімінің көшірмесі; 

- уәкілетті органның банктік операцияларды жүргізу лицензиясынан айыру 

туралы шешімінің көшірмесі; 

- клиенттің БСН қамтылған құжаттың көшірмесі. 

 

Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) 

және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңға сәйкес: 

- уәкілетті орган берген заңды тұлға есептік тіркеуге (қайта тіркеу) алынғанын, 

заңды тұлғаның филиалы/өкілдігі есептік тіркеуге (қайта тіркеу) алынғанын 

растайтын құжат; 

- құрылтай құжаттары (жарғы, (болған жағдайда) құрылтай келісімшарты) 

немесе Клиент өз қызметін үлгілік жарғы негізінде жүзеге асыру фактін 

растайтын, жарғылық капиталдың 100% үлесін сатып алғанын растайтын құжат 

(акционерлік қоғамдар оны бермейді) – қатысушылар құрамы өзгерген 

жағдайда қатысушылардың жалпы жиналысының шешімі/хаттамасы) және 

(немесе) бағалы қағаз ұстаушыларының тізімдемесінен жасалған үзінді 

көшірме, заңды тұлға, филиал немесе өкілдік тіркелгені туралы анықтама, 

заңды тұлғаның, заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің жасаған барлық 

тіркеу әрекеттері туралы анықтама; 

- заңды тұлғаны құрушы құрылтайшыларының (қатысушыларының) 

(қатысушылардың тізімдемесін бірыңғай тіркеуші жүргізетін акционерлік 

қоғам, сондай-ақ шаруашылық серіктестік құрылтайшыларының 

(қатысушыларының) құжаттарынан басқасы) жеке басын куәландыратын 

құжаттар, сондай-ақ заңды тұлғаның бенефициар иесінің (бенефициар иесі 



заңды тұлғаның құрылтайшысы (қатысушы) болып табылып, бұл жағдай 

акционерлер (қатысушылар) тізімдемесінен жасалған үзінді көшірменің 

негізінде анықталған жағдайдан басқа кезде) жеке басын растайтын құжат; 

- заңды тұлға орналасқан мекенжайын растайтын құжат; 

- рұқсатнама (егер клиенттің қызметі «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» ҚР 

Заңына сәйкес лицензия немесе рұқсат беру жосығы негізінде жүзеге 

асырылса);  

- (шетелдік дипломатиялық және консулдық өкілдіктер үшін) дипломатиялық 

және консулдық өкілдіктер тіркелгенін растайтын нотаның көшірмесі; 

- Лауазымды тұлғаның(-лардың) Клиенттің атынан сенімхатсыз іс-әрекет жасау, 

соның ішінде ақшамен және (немесе басқа мүлікпен жүргізуге арналған заңды 

тұлғаның құжаттарына қол қою уәкілеттігін растайтын құжаттар.  
 


