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Осы Жеке тұлғаларға «Интернет-банкинг» жүйесінде электрондық банктік қызмет көрсету 

туралы келісімшарт «Нұрбанк» Акционерлік қоғамы жеке тұлғаларға «Nurbank24» 

Интернет-банкинг жүйесінде электрондық банктік қызмет көрсету шарттары мен тәртібін 

белгілейді. 

1. Терминдер иен анықтамалар 

Белсенді сессия – Клиент Банктің интернет-ресурсі арқылы электрондық банктік 

қызметтерді үздіксіз пайдаланатын уақыт кезеңі.  Егерде Клиент 5 минут ішінде 

Интернет-Банкингіде ешқандай әрекет істелмесе, сессия автоматты түрде аяқталады да 

Интернет-Банкингіге қайтадан кіру Клиенттің логины мен құпия сөзді қайтадан теру 

арқылы жүзеге асырылады; 

түпнұсқаландыру – Банк орнатқан қауіпсіздік рәсімін пайдалану арқылы электрондық 

құжатты жасау дұрыстығы мен төлтумалығын растау;  
Банк - «Нұрбанк» Акционерлік қоғамымен оның филиалдары және қосымша 

жайлары;  

Банктік шот – Банкте ашылған банктік ағымдағы шот (оның ішінде төлем 

карточкасын пайдалана отырып, қол жеткізуге болатын ағымдағы шот) немесе ақша 

жинақ шоты; 

биометриялық сәйкестендіру – клиенттің электрондық банктік қызметтерді алу 

құқығын айнытпай растау мақсатында оның физиологиялық және биологиялық 

ерекшелігінің негізінде клиенттің тұлғасын анықтау жосығы; 

төлем карточкасын ұстаушы – төлем карточкасын беру туралы келісімшартқа 

сәйкес төлем карточкасын пайдалануға құқығы бар жеке тұлға; 

серпінді сәйкестендіру – біржолғы кодты пайдалану арқылы клиенттің электрондық 

банктік қызметтерді алу құқығын айнытпай растау мақсатында оның тұлғасын анықтау 

жосығы; 

Келісімшарт – барлық ажыратылмас бөліктерімен (қосымшаларымен) қосылу 

келісімшарты болып табылатын Жеке тұлғаларға «Интернет-банкинг» жүйесінде 

электрондық банктік қызмет көрсету туралы келісімшарт;  
«Интернет-банкинг» - Банктің Интернет желісіндегі ақпараттық ресурсі, сондай-ақ   

Клиентке Келісімшартқа сәйкес электрондық банктік қызметтер алуға мүмкіндік беретін 

мобильді қосымша; 

Интернет-ресурс - www.nurbank.kz Банктің корпоративтік интернет-ресурсі; 

Ақпараттық банктік қызметтер – Клиентке оның банктік шотындағы ақша 

қалдығы және (немесе) қозғалысы туралы, ол шот бойынша жасалған төлемдер және 

(немесе) аударымдар туралы ақпарат пен осы Келісімшартқа сәйкес басқа ақпарат беру 

бойынша қызмет көрсету; 

Байланыс арнасы – Банк белгіленген тәртіп пен шарттармен пайдалынатын,  

Интернет-банкингі, SMS/Push хабарламалар, мобильді құрылғылар, дербес компьютер, 

банкомат, төлем терминалдары, POS-терминалдар арқылы Клиент пен Банк арасында 

ақпарат алмасу құралы; 

http://www.nurbank.kz/
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Клиент – осы Келісімшартта белгіленген тәртіпте Келісімшартқа қосылған жеке 

тұлға; 

Логин -  Клиент Интернет-Банкинг жүйесіне кіруі пайдаланылатын, Клиентті 

Банктің басқа клиенттері арасынан жаңылмай ажырататын (сәйкестендіретін), 

цифрлермен көрсетілген Клиенттің есептік жазбасының атауы. Клиенттің Интернет-

банкингідегі логины Клиенттің телефон нөмірі болып табылады; 

Мобилді қосымша – Google Play мен AppStore-де тиісті Android пен iOS 

платформаларына көшіріп алуға қолжетімді «Nurbank24» қосымшасы; 

Мобилді құрылғылар -  смартфондар кіретін құрылғылар мен iOs 6.0 және одан 

жоғары операциялық жүйемен, Android 2.0 және одан жоғары операциялық жүйемен  iOS 

(iPhone, iPad) және Android операциялық жүйелер базасында құралған басқа да 

құрылғылар, телефон нөмірімен; 

Телефон нөмірі – мобильді байланыс операторы SIM-картаға берген және, Клиентті 

Интернет-банкингіге тіркеу кезінде ол көрсеткен немесе телефон нөмірі өзгерген немесе 

мобильді телефон жоғалған жағдайда тіркелген мобильді байланыс нөмірі, оны пайдалану 

арқылы SMS-хабарлама қызметі көрсетіледі; 

Бір реттік код (one time passcode (OTP)) – Клиенттің мобильді құрылғысында 

орнатылған «Nurbank24» қосымшасында Клиенттің өтініші бойынша құрылатын және 

Банк SMS-хабарламамен Клиенттің телефон нөміріне жіберетін электронды цифрлық 

символдардың бірегей реттілігі, оны пайдаланумен (енгізумен) Клиентті сәйкестендірілуі, 

Клиенттің анықтап танылуы расталады да Клиенттің электронды банктік қызметтерге қол 

жеткізуіне негіз болады. 

Бір реттік кодты пайдалану (енгізу) Клиентті сәйкестендірілуі, анықтап танылуы 

расталады да Интернет-банкингіде операцияларды (электронды төлем қызметтері), 

сонымен қатар басқа электрондық қызмет көрсетуді жүзеге асыру үшін Келісімшарт 

бойынша Клиентке электронды банктік қызметтерге қол жеткізу мүмкіндігін беруге негіз 

болады;  

  операциялық күн – клиенттерден ақшаны аудару нұсқамаларды, ондай 

нұсқамаларды тоқтата тұру не болмаса қайтарып алу туралы өкімдерін және оларға 

солардың пайдасына ақшаны аударылуына байланысты хабарламалар жіберу 

операцияларын Банк орындайтын уақыт кезеңі; 

операция - банктік шоттарда көрсетілуі тиіс кез келген операция (транзакция), оның 

ішінде төлемдер мен ақша аудару, банктік шоттарға қолма-қол немесе қолма-қолсыз 

жолмен ақша салу; берешекті өтеу үшін Банк ақшаны шығысқа жатқызуы; банктік 

шоттардан есептелген комиссияларды және/немесе сыйақыларды шығысқа жатқызуы, 

Клиенттің банктік шоттарында көрсетілуі тиіс басқа операциялар; 

 құпия сөз  - электрондық банктік қызмет алу арналған Интернет-банкингіге кіру 

құқығын растау үшін құрылатын цифрлар, әріптер мен басқа символдардың реттілігі; 

төлем карточкасы – төлем карточканы ұстаушыға төлім карточкасын шығарған 

банкі белгілеген және оның шарттарымен төлемдер мен ақша аударымдарын жүзеге 

асыру/қолма-қол ақша алу және басқа операцияларды жүргізу мүмкіндігін беретін ақпарат 

қамтылған электронды төлем құралы;    

қызметтерді жеткізуші – ақылы негізде халыққа тыныс-тіршілікті (жарық, жылу, 

су, газ) қамтамасыз ету қызметтерін, кабелді теледидар, коммуникациялар, байланыс, 

тұрғын үйді таза ұстау (қоқыс шығару, лифт және т.с.с.)  қызметін көрсетуші заңды тұлға 

немесе кәсіпкерлік қызметін заңды тұлғаны құрмай әрекет ететін жеке тұлға, сонымен 

қатар Клиенттер оның пайдасына төлем жасайтын басқа үшінші тұлға; 

қауіпсіздік рәсімі - электрондық құжатты жасаған, жіберген және алған кезде Клиенттің 

электрондық банктік қызмет алуға құқығын анықтау, қателерді және/немесе жіберілетін және алынатын 

электрондық құжаттардың мазмұнына жасалған өзгертулерді табу мақсатында Клиентті сәйкестендіруге, 

арналған ұйымдық іс-шаралар мен ақпаратты қорғаудың бағдарламалық-техникалық құралдары кешені; 
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тіркеу – Клиенттің құпия сөзді, бір реттік кодты орнатуға, оларды Интернет-банкингіге 

енгізуге бағытталған іс-әрекеттерінің, сонымен қатар Клиентті биометриялық және 

серпінді сәйкестендіру және анықтап тану кешені; 

қашықтан қол жеткізу жүйесі – электрондық банктік қызмет алу үшін Банк пен 

Клиент арасындағы байланысты қамтамасыз ететін телекоммуникация, цифрлық және 

ақпараттық технологиялар құралдарының,  бағдарламалық жасақтама мен жабдықтардың 

жиынтығы; 

Тараптар - Банк пен Клиент;   

Банк тарифі – Банктің уәкілетті органы бекіткен, егер өзгесі Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және/немесе осы Келісімшартпен 

белгіленбесе, онда Банк осы Келісімшарт бойынша көрсеткен қызметтер үшін ұстайтын 

және қызметтерді төлеу күні қолданыста болатын комиссиялардың мөлшері. Тарифтер 

Банктің www.nurbank.kz мекенжайы бойынша интернет-ресурс пен Интернет-банкингіде 

орналастырылған; 

өкім – Клиенттің Банкке берген, Банк Клиенттің банктік шотынан Клиенттің сондай 

өкімдерінде көрсетілген деректемелер бойынша немесе Клиент көрсеткен қызмет 

жеткізушінің пайдасына төлем жасау/ақша аудару жөніндегі Клиенттің келісімі бір реттік 

код арқылы расталуымен білдірілетін, төлем жасау және (немесе) ақша аударуды жүзеге 

асыру жөніндегі өкімі; 

сәйкестендіру деректерімен алмасу орталығы (СДАО) – сәйкестендіру жосығын 

жүргізу үшін мемлекеттік дерекқордағы деректермен клиенттің деректерімен алмасуды 

қамтамасыз ететін ақша аударымның банк аралық жүйесінің операциялық орталығы;  

 электрондық банктік қызметтер – Клиент банктік шот(-тар)ындағы ақша 

сомасына, шот бойынша жүргізілген операцияларға, төлем жасауға және ақша аударуға, 

банктік шот(-тар) ашу мен жабуға және/немесе операциялардың басқа түрлерін жүзеге 

асыруға байланысты  Банк қашықтан қол жеткізу жүйесі арқылы көрсететін қызметтер. 

Электронды банктік қызметтер ақпараттық банктік және электронды төлем бойынша 

банктік қызметке бөлінеді де Келісімшартта қарастырылған шарттарға сәйкес көрсетіледі; 

электронды төлем қызметтер – төлемдерді және/немесе ақша аударуды жүргізуге, 

банктік шот(-тар) ашуға, банктік шотты пайдалана отырып, шетел валютасын айырбастау 

операцияларына, ақпараттық-банктік қызметтерге жатпайтын операциялардың басқа 

түрлерін жүзеге асыруға байланысты электронды банктік қызметтер; 

push–хабарлама – бүкіл электронды банктік қызметтер бойынша мобильді қосымша 

орнатылған мобильді құрылғының экранында шығатын қысқаша хабарлама. Клиентке 

жіберілген барлық хабарламалардың тарихы Интернет-банкингіде сақталады; 

SMS-хабарлама/ SMS-хабарландыру қызметі – Клиенттің банктік шот(-тар)ы 

бойынша жүзеге асырылатын кіріс-шығыс операциялар туралы Банк Клиентке SMS-

хабарламалар жіберу бойынша көрсетілетін қызметтер; 

 

2. Келісімшарттың мәні 

 

2.1. Осы Келісімшарт Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 389-

бабының ережелеріне сәйкес Тараптардың арасында жасалатын қосылу келісімшарты 

болып табылады да оның шарттарын Клиент Келісімшартты тұтасымен мойындау арқылы 

ғана қабылдай алады. 
2.2. Келісімшарт Банктің интернет-ресурсінде жарияланған және Интернет-

банкингіге орналастырылған.  

2.3. Банк Клиентке электронды банктік қызметтерді осы Келісімшартта белгіленген 

тәртіп пен шарттармен: 

http://www.nurbank.kz/
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банктік шот(-тар) (Банкте ашылған банктік шоттағы ақша қалдығы; банктік шот 

бойынша ақша қозғалысы туралы; ақша шығысқа жатқызылғаны туралы; салым бойынша 

есептелетін сыйақы мен басқа анықтамалық ақпарат туралы) бойынша ақпаратты беруді; 

Банк алдындағы берешектің қалдығы, кредиттік келісімшарттар бойынша ай 

сайынғы төлемдерді мөлшерлері, берешекті өтеу бойынша жүзеге асырылған төлемдер 

туралы ақпаратты;кредиттік келісімшарттар бойынша өтеу кестелерін беруді;  

Банктің интернет-ресурсінде және/немесе Интернет-банкингіге орналастырылған 

шарттарды мойындағаннан/келісімшартқа қосылғаннан кейін банктік ағымдағы 

шот/жинақ ақша шотын ашуды, сондай-ақ оларға қызмет көрсетуді; 

Банктің интернет-ресурсінде және/немесе Интернет-банкингіге орналастырылған 

шарттарды мойындағаннан/келісімшартқа қосылғаннан кейін төлем карточкасын 

шығаруды, сондай-ақ оған қызмет көрсету мен бұғаттауды; 

Кредит бойынша міндеттемелерді өтеу мақсатында Клиенттің Банкте ашылған 

банктік шоттары арасында ақша аударуды жүзеге асыруды, соның ішінде Клиенттің 

банктік шот(-тар)ын толықтыруды; 

Клиенттің Банкте ашылған банктік шотынан ақшаны, Клиенттің банктік шотын 

жүргізу валютасымен Клиенттің басқа банктегі банктік шоттарына аударуды; 

Клиенттің ағымдағы шоттарынан, банктік шотты жүргізу валютасымен, ақшаны 

үшінші тұлғалардың (олардың Банкте де басқа банкте де ашылған банктік шоттарына) 

аударуды; 

Қызмет жеткізушілерді пайдасына төлемді жүзеге асыруды қоса, бірақ олармен 

шектелмей, ақпараттық және төлем банктік қызметтерді Интернет-банкингте көрсетуге 

міндеттенеді. 

2.4. Келісімшарттың 2.3-тармағында көрсетілген қызметтердің тізімі толық емес, ол 

Банктің қалауы бойынша толықтырылуы мүмкін. Банк көрсететін электронды банктік 

қызметтердің тізімі өзгергені туралы ақпаратты Банк Банктің интернет-ресурсіне 

және/немесе Интернет-банкингіге орналастырады. 

2.5. Мөлшерлеме мен тарифтер туралы, банктік қызмет беру шарттары туралы 

ақпарат пен клиентке қажетті басқа ақпаратты Банк Банктің интернет-ресурсіне 

орналастырады.  

2.6. Мәмілелердің үлгілік шарттарын Банктің Директорлар кеңесі бекіткен 

мәмілелерден бөлек мәмілелерді Банкпен ерекше қарым-қатынаспен байланысы бар 

тұлғамен жасасу оны Банктің Директорлар кеңесінің шешімі бойынша ғана жүзеге 

асырылады. Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Банкпен ерекше 

қарым-қатынаспен байланысы бар тұлғаларға жеңілдік беруге тыйым салынған. 

2.7. Банк электронды банктік қызмет беру шеңберінде операция жүргізу Банктің ішкі 

құжаттарында белгіленген тәртіпте, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасы мен халықаралық келісімшарттарға сәйкес жүзеге асырылады.  

2.8.  Клиент электронды банктік қызметтерді Банктің Тарифтеріне сәйкес осы 

Келісімшартта қарастырылған тәртіпте төлеуге міндеттенеді.        

 

3. Келісімшартқа қосылу шарттары 

3.1. Клиент Келісімшартқа Интернет-банкингіге тіркелу бойынша іс-әрекеттерді 

жүзеге асыру арқылы қосылады. Клиент Келісімшартқа қосылып, өзінде Келісімшартта 

белгіленген шарттар мен міндеттемелерді қабылдайды. 

3.2. Клиент Келісімшартқа қосылып: 

 Келісімшартты оқығанын, оны түсінгенін, стандартты шарттарының ережелерін 

толық көлемде, ешқандай ескерту жасау және қарсылық білдірусіз қабылдағанын, 

Келісімшарттың барлық шарттарын уақтылы әрі толық көлемде орындауға 

міндеттенгенін, Келісімшартта қолы болмағанын Келісімшартты 
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оқымағанының/түсінбегенінің/қабылдамағанының дәлелі ретінде сілтеме жасауға 

құқығы жоғын; 

 Осы Келісімшартта Клиентке ауыртпалық ететін шарттар қатылмағанын, болған 

жағдайда оларды ақылға қонымды мүддесін қорғай отырып қабылдамайтынын; 

 Келісімшарттың ережелерін орындамаудың және/немесе лайықты түрде 

орындамаудың барлық қолайсыз салдарларын өзіне алатындығын; 

 Банк электронды банктік қызмет берудің барлық шарттары мен тәртібімен Клиент 

келісетінін; 

 Келісімшарттың барлық ережелері толық көлемде Клиенттің мүддесіне сәйкес 

келетінін және көңілінен шығатынын; 

 Осы Келісімшартты жасау және оны орындау Қазақстан Республикасы 

заңнамасының және/немесе Клиентке қолданылатын Қазақстан Республикасы 

заңнамасының қандайда бір нормаларын бұзбайтынын және бұзылуына жол 

бермейтінін растайды және келіседі. 

3.3.  Клиент Келісімшартқа қосылып: 

 «Нұрбанк» АҚ операция жүргізудің жалпы шарттары туралы ережемен, Банктің 

интернет-ресурсінде және/немесе Интернет-банкингіге орналастырылған Банктің 

стандартты тарифтерімен таныстырылғанын; 

 Банктің қызметтерімен таныстырылғанын және оларды Келісімшартта, «Нұрбанк» 

АҚ операция жүргізудің жалпы шарттары туралы ережесінде, Банктің интернет-

ресурсінде және/немесе Интернет-банкингіге орналастырылған Банктің стандартты 

тарифтерінде белгіленген тәртіпте төлеуге міндеттенгенін; 

 Банк біржақты тәртіпте Келісімшартқа өзгертулер/толықтырулар енгізуге, 

халықаралық төлемдерді және/немесе ақша аударуды жүзеге асырған кезде 

ұсталатын комиссиялардың мөлшерін, сондай-ақ төлем қызметтеріне жатпайтын 

қызметтер үшін комиссиялардың мөлшерін өзгертуге құқылы екендігі және ондай 

өзгертулерді/толықтыруларды Клиенттің өзі Келісімшарт әрекет ететін бүкіл мерзімі 

ішінде Банктің интернет-ресурсінде және/немесе Интернет-банкингіде 

қадағалайтыны туралы хабардар етілгендігін растайды және мәлімдейді; 

3.4. Клиентке Келісімшартта қарастырылған кез келген қызметті көрсету шарты 

Клиентті қылмыстық жолмен тапқан табысты заңдастыруға (жылыстауға) және 

терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылдар туралы Қазақстан Республикасының 

заңнамасы мен Банктің ішкі құжаттарының талаптарына сай сәйкестендіру болып 

табылады. 

 

4. Электронды банктік қызметтерді беру тәртібі мен шарттары 

4.1. Банк электронды банктік қызметтерді беруді Клиент осы Келісімшартқа 

қосылғаннан кейін жүргізеді. 

4.2. Интернет-банкингі қызметтерін Банк сәйкестендіруне/анықтап тануына  

арналған мобильді құрылғыларды пайдалана отырып, интернет желісі арқылы байланыс 

арналарымен қашықтан  береді. Электронды банктік қызметтердің кешенін алу үшін 

Клиенттің мобильді байланыс операторларының желілеріне қосылған, интернетке кіре 

алатын мобильді қондырғысы немесе  мобильді байланыс операторларының желілеріне 

қосылған, интернетке кіре алатын дербес компьютері болуы  тиіс. 

4.3. Бастапқыда Интернет-банкингіге қосылу үшін Клиент мобильді құрылғысы 

болуын қарастыратын Интернет-банкингіге тіркелу бойынша іс-шаралар кешенін жүзеге 

асыруы қажет. Клиентті Интернет-банкингіге тіркеген кезде Клиентті биометриялық және 

серпінді сәйкестендіру жүзеге асырылады. Клиентті биометриялық және серпінді 

сәйкестендіру мобильді құрылғы арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Одан әрі Клиентті 

Интернет-банкингіде сәйкестендіру Клиент тіркелу кезінде көрсеткен логин мен құпия сөз 

бойынша серпінді сәйкестендіруді қолдану арқылы жүзеге асырылады.  



Жеке тұлғаларға «Интернет-банкинг» жүйесінде электрондық банктік  

қызмет көрсету туралы келісімшарт (қосылу келісімшарты) үлгілік формасы  
 

4.4. Мобильді құрылғыны және/немесе дербес компьютерді интернет желісіне 

қосуды Клиенттің өзі және өз есебінен қамтамасыз етеді және өз құрылғыларына 

рұқсатсыз қол жеткізуден қорғануды қамтамасыз етеді. Банкке тапсырылатын Клиенттің 

телефон нөмірі Интернет-банкингіге кіруге және бір реттік код алуға арналған логин 

ретінде пайдалынатын болады. 

4.5. Клиент көрсеткен логин тұрақты негізде Интернет-банкигіге кірген сайын 

қолданылады. Құпия сөзді Клиент кез келген кезде, өзінің қалауы бойынша немесе 

Интернет-банкингіге кірген кезде құпия сөзді ауыстыру қажет деген хабарламаны алған 

кезде өзгерте алады. 

4.6. Бір белсенді сессия кезінде Клиент Интернет-банкингіден банктік 

қызметтерді шектеусіз алуға құқылы. Банк бір белсенді сессияның уақытын шектемейді. 

Клиент, ол Интернет-банкингіде жүргізген әр операцияны Интернет-банкингі генерация 

жасаған бір реттік кодпен растайды.     

4.7. Клиенттен өкім алған кезде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына 

сәйкес  Банк әр кез Клиенттің бір реттік кодтарының дұрыстығын, алған өкімдедің 

дұрыстығын, сонымен қатар Клиенттің өкімін орындау үшін Клиенттің банктік 

шотындағы ақша жеткілікті болуын тексереді 

4.8. Банк Клиенттің өкімін тәуліктің кез келген уақытында қабылдайды, бұл ретте 

(On-Line режімінде) дереу өңделетін төлемдерді қоспағанда, Клиентті өкімін өңдеу 

операциялық күннің ішінде жүзеге асырылады. Банк Клиенттің өкімдері жұмыс күндері, 

Нұр-Сұлтан уақытымен, сағат 18:00-ден кейін алған жағдайда Клиенттің өкімін орындау 

келесі тәртіпте: 

Ақшаны Клиенттің немесе үшінші тұлғалардың басқа банкте ашылған банктік 

шоттарына аудару туралы Клиенттің өкімі – келесі жұмыс күні жүзеге асырылады; 

  Ақшаны Клиенттің немесе үшінші тұлғалардың Банкте ашылған банктік 

шоттарына аудару туралы Клиенттің өкімі – ағымдағы күні жүзеге асырылады; 

Демалыс/мереке/жұмыс істемейтін күні алынған Клиенттің өкімі - келесі жұмыс күні 

жүзеге асырылады. 

4.9. Электронды төлем қызметтері Клиенттің өкімі негізінде беріледі. Клиент 

Интернет-банкингіде операция жүргізген кезде Клиенттің өкімі алынғанын растакуды 

Интернет-банкингі Клиентті «Өңдеуге қабылданды/Принят в обработку» деген 

хабарламаны экранға шығару арқылы жүзеге асырады.  

4.10. Клиент Интернет-банкингіде операция жүргізген кезде Банк Клиенттің өкімін 

орындау үшін операция жүргізілген Клиенттің банктік шотын тікелей дебеттеу арқылы 

төлем/аударым сомасын алады. Бұл ретте осы Келісімшарт Клиенттің банктік шотын 

тікелей дебеттеу келісімшарты болып табылады, соған сәйкес Клиент Банкке өзінің, 

Банктің комиссия төлеу туралы талабының негізінде Клиенттің Банкте ашылған кез 

келген банктік шот(-тар)ынан алуға сөзсіз және даусыз келісімін берді.     

4.11. Клиенттің банктік шот(-тар)ында Клиенттің өкімін орындауға және/немесе 

Банктің комиссиясын төлеуге кедергі жасайтындай ақша болмаған/жеткіліксіз болған 

және/немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда Банк 

өкімді орындаудан бас тартады. Орындаудан бас тарту Клиентке «Төлем жасау үшін 

қаражат жеткіліксіз/Недостаточно средств для оплаты» деп ақша жеткіліксіз деген 

хабарлама жіберіп, Клиенттің өкіміне «Бас тартылды/Отказано» мәртебе беру арқылы 

жүргізіледі. Клиенттің өкімін орындаудан бас тартуды Банк Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасына, Келісімшартқа сәйкес жүргізеді. 

4.12. Интернет-банкингі бірқалыпты жұмыс істеген кезде Банктің электронды 

банктік қызметтерді көрсетуінің шекті мерзімі: 

 Электронды төлем қызметтері Қазақстан Республикасының заңнамасы мен 

Келісімшартта белгіленген мерзімде көрсетеді; 
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 Ақпараттық банктік қызметтерді Банк сауал хатты алған күннен 3 (үш) жұмыс 

күннен кешіктірмей көрсетеді. 

4.13. Электронды банктік қызмет көрсетілген кезде Банктің қолында Клиентке 

электронды банктік қызмет беруге негіз болған электронды құжатты жібергенінің 

және/немесе алғанының растамасы қалады. Электронды құжатты Клиент жібергенінің 

және/немесе Банк алғанының растамасы Клиенттің Интернет-банкингідегі, құжаттың 

тиісті (жіберілді, алынды және т.б.) мәртебесі бар өкімі. Жіберуді растау мерзімін 

Интернет-банкингі белгілейді және ол Банк сауал хатты алған күннен (Интернет-банкингі 

бірқалыпты жұмыс істеген кезде) 3 (үш) жұмыс күннен аспайды.  

4.14. Келісімшартта белгіленген тәртіпте серпінді сәйкестендіру арқылы расталған 

Клиент Интернет-банкингіде жүргізген операциялар Клиент жүргізген деп есептеледі де 

Клиенттен қағаз тасымалдағышта алынған, тікелей оның қолы қойылған өкімдерге 

теңестіріледі. Бұл ретте Клиент Банкке жіберген өкімдердің мазмұны мен деректемелер 

қатесіз енгізілуіне толық жауапкершілік Клиентке жүктеледі. 

4.15. Шот валютасынан басқа валютамен қандайда бір операция жүргізілген 

жағдайда Банк операция жүргізілген сәтте қолданыста болған Банктің тарифтеріне сәйкес 

комиссия ұстай отырып, операция сомасын ақша аударым жасалған банктік шот 

валютасына Банк төлем карточкалары бойынша белгілеген ақша айырбастау бағамымен 

айырбастайды.  

4.16. Интернет-банкингіге рұқсатсыз қол сұғу салдарының шығындарын азайту 

және алаяқтық әрекеттердің алдын алу мақсатында Банк Интернет-банкингі арқылы 

жүргізілетін операцияларға бір тәуліктік шектеу (лимит) қояды. Қойылған лимиттердің 

мөлшерін Банк белгілейді де оны Банктің интернет-ресурсі мен Интернет-банкингіге 

орналастыру арқылы Клиенттің назарына жеткізіледі. 

4.17. Клиент Банкке Клиент Интернет-банкингі арқылы көрсеткен коммуналдық 

және басқа қызметтерді төлеу түбіртегіндегі/шоттарындағы мәліметтер туралы ақпаратты 

Банктің бенефициарға (қызметтерді жеткізушіге) беруіне өз келісімін береді. Егер 

бенефициар төлемдер бойынша Клиент коммуналдық және басқа қызметтерді төлеу 

түбіртегінде/шоттарында толтырған мәліметтер қатесіз/дұрыс екендігін растамаса, онда 

Банк өкімді орындамауға құқылы және Банктің ондай өкімдердің орындаудан бас 

тартуына байланысты Клиентке келтірілген шығындарға Банк жауапты емес.  

4.18. Электронды банктік қызмет бергені үшін Клиент Банкке, Банк белгілеген 

тәртіпте Банктің Тарифтеріне сәйкес комиссия төлейді. Банктің Тарифтері Банктің 

интернет-ресурсі мен Интернет-банкингіде орналастырылған. Тарифтердің мөлшері мен 

олардың өзгергені туралы ақпарат Банктің интернет-ресурсі мен Интернет-банкингіде 

орналастырылады. Банк тиісті күнге белгілеген комиссиялардың мөлшерін Клиенттің өзі 

біліп отыруға міндетті. Тарифтер өзгергені туралы Клиент білмей қалғанына Банк 

жауапты емес. Клиент Интернет-банкингіде жүргізген операциялардың комиссияларды 

Банк операция жүргізілген банктік шотты, ондай шотты жүргізу валютасымен тікелей 

дебеттеу арқылы немесе операция жүргізуге негіз болған келісімшарттың шаттарына 

сәйкес ұстайды.      

4.19. Электронды банктік қызмет беруге байланысты мәселелермен Клиент келесі 

байланыс деректері арқылы Банкке жүгіне алады: 2552 (Кселл, Altel4G, Tele2 Beeline, 

Activ мобильдік операторлардан қоңырау шалу тегін), 7 (727) 250 00 00 Алматы қ. 

бойынша, +7 707 000 25 52 – WhatsApp. 

Электронды пошта - cc_nur@nurbank.kz. 

Банктің заңды мекенжайы мен филиалдарының мекенжайлары Банктің интернет-

ресурсінде көрсетілген. Байланыс деректері өзгергені туралы ақпарат Банктің интернет-

ресурсі мен Интернет-банкингіде орналастырылады.  
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5. Қауіпсіздік рәсімі 

5.1. Рұқсатсыз төлемдерден қауіпсіздік рәсімі (қорғану әрекеттерінің тәртібі) 

Банктің ішкі нормативтік құжаттары мен осы Келісімшарт белгілейді. 

5.2. Интернет-банкингіде электронды банктік қызметтерге қол жеткізу Клиент 

тіркеу/сәйкестендіру рәсімін өткеннен кейін жүзеге асырылады. Интернет-банкингіге 

кіруді жүзеге асыру кезінде Клиентті сәйкестендіру мақсатында және анықтап тану 

кезінде келесідей сәйкестендіру деректері қарастырылған: логин, құпия сөз бен бір реттік 

код. Клиентті Интернет-банкингіге тіркеу кезінде Банк ақпаратты СДАО жіберу арқылы 

Клиентті биометриялық сәйкестендіруді жүргізеді. СДАО Клиенттің фотобейнесіндегі 

биометриялық көрсеткіштерін бағдарламалық жасақтама арқылы Клиенттің мемлекеттік 

көздердегі фотобейнесіне сәйкестік деңгейін белгілейді.    

5.3. Клиент құпия сөзді, бір реттік кодты, мобильді қосымша орнатылған мобильді 

құрылғыны үшінші тұлғаларға жария етуге/беруге құқылы емес. Клиент басқа тұлғаларға 

аталған ақпаратты жария етуіне/мобильді құрылғыны беруіне байланысты келтірілуі 

мүмкін барлық шығыстар мен залалдарды Клиент көтереді.   

5.4. Бір реттік код, оны Клиенттің телефон нөміріне жіберген сәттен 5 (бес) 

минутқа дейін жарамды. Осы мерзім аяқталғаннан кейін бір реттік код алу үшін тағыда 

сауал хат жолдау қажет.  

5.5. Интернет-банкингі жүйесіне кіретін кезде Клиентті сәйкестендіру Клиент логин 

мен құпия сөзді дұрыс көрсеткенін тексеру арқылы жүзеге асырылады. Банктік құпияны 

құрайтын ақпаратқа рұқсатсыз қол жеткізуден қорғануды қамтамасыз ету үшін Интернет-

банкингіге кіретін кезде  Клиент логин мен құпия сөзді дұрыс көрсеткенін автоматты 

тексеріс қолданылады. Интернет-банкингіге кіру үшін құпия сөзді үш мәрте қате енгізген 

кезде пайдаланушыны 15 минутқа бұғаттау жүзеге асырылады.  

5.6. Клиенттің банктік шот(-тар)ына рұқсатсыз қол жеткізілуіне жол бермеу үшін 

Клиент Интернет-банкингіні пайдаланған кезде ағымдағы сессияны жабуды міндетті 

түрде жүзеге асыруы керек. 

5.7. Клиент дербес құпия сөзді пайдаланып, Интернет-банкингіге бірінші рет 

кіретін кезде Клиент келесідей талаптарды орындай отырып, құпия сөзді белгілейді: 

 Құпия сөздің ұзындығы 8 символдан кем болмауы керек; 

 Құпия сөздің әріптік бөлігінде жол әрпімен қатар бас әріпте қамтылуы тиіс; 

 Құпия сөзде кем дегенде келесідей символдардың біреуі қамтылуы тиіс: ( , : ; ? 

! * + % - < > @ [ ] { } / _ {} $ # ); 

 Құпия сөзде жоқ дегенде бір цифр болуы керек; 

 Құпия сөздер (орнату және растау кезінде) дәл келуі керек.  

5.8. Егер Клиент қандайда бір себептермен өзінің құпия сөзін есіне түсіре алмаса, 

онда оған құпия сөзді қалпына келтіру рәсімін жүргізу қажет, ол үшін «Құпия сөзді 

ұмыттыңыз ба/Забыли пароль» батырмасын басып, құпия сөзді қалпына келтіру кодымен 

SMS-хабарламаны алатын мобильді телефонның нөмірін енгізуі керек. Жаңа құпия сөз 

Келісімшарттың 5.7-тармағында белгіленген талаптарға сәйкес келуі және оның алдында 

белгіленген жеті құпия сөзге сәйкес келмеуі тиіс. 

5.9. Егер Клиент Интернет-бакингіге кіргеннен кейін мобильді құрылғы немесе 

дербес компьютер 5 (бес) минуттан астам уақыт әрекет етпесе, онда Интернет-

банкингіден автоматты шығу жүзеге асырылады да сеанс аяқталады. 
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5.10. Интернет браузердің баптауларында қарастырылған және Клиенттің 

қалауымен қосылған жағдайлардан басқа кезде Интернет-банкингіге кіру рәсімін тездету 

үшін Клиенттің логині мен құпия сөзін сақтау қарастырылмаған. 

5.11.  Төлем қызметін көрсету кезінде Клиентті серпінді сәйкестендіру 

қолданылады: электронды төлем қызметтерге жататын операция Интернет-банкингі 

генерация жасайтын және SMS-хабарламамен жіберілетін бір реттік кодпен расталады. 

5.12. Интернет-банкингіге кірер кезде құпия сөзді қате терген кезде логин мен құпия 

сөзбен қатар тағыда кіру парағының жеке жолағында көрсетілетін (CAPTCHA) цифрлық 

код енгізуі талап етіледі. Бір реттік кодпен ақпараттық банктік қызметтерге жататын 

операцияларды растау қажет етілмейді. 

5.13. Тараптар Интернет-банкингі арқылы ұсынылатын электронды банктік 

қызметтерге, Банк Интернет-банкингі арқылы көрсететін басқа қызметтерге қатысты Банк 

қабылдап алған Клиенттің өтініштері/шағымдары/өкімдері/тапсырмалары/сілтемелері 

Клиенттің өзі қол қоюмен куәландырылған, қағаз тасымалдағышта алынған Клиенттің 

жазбаша өтініштеріне/шағымдарына/өкімдеріне/тапсырмаларына/сілтемелерімене 

теңестірілетінін мойындайды. 

5.14. Рұқсат етілмеген әрекеттер туындаған жағдайда Банк олардың салдарын жою, 

келешекте олардың пайда болуына жол бермеу үшін барлық қажетті іс-шараларды 

қабылдайды. Банктік құпияны, төлемдер мен ақша аударымдарын құрайтын ақпаратқа 

қатысты рұқсат етілмеген әрекеттердің салдарын жою, келешекте олардың пайда болуына 

жол бермеу жөнінде қабылданатын барлық қажетті іс-шаралар Банктің ішкі нормативтік 

құжаттарында белгіленеді. 

5.15. Интернет-банкингі арқылы Клиенттің банктік шотына рұқсатсыз қол жеткізілуі 

анықталған немесе рұқсатсыз қол жеткізілуіне күдіктенген кезде логинді, құпия сөзді 

бұғаттау және электрондық банктік қызметтерді беруді тоқтату үшін Клиент дереу Банкке 

жүгінуі керек. 

6. Банктің құқықтары мен міндеттері 

6.1. Банк міндеттенеді: 

6.1.1. Қызметтерді Интернет-банкингіде осы Келісімшартта қарастырылған шарттар 

мен тәртіпте көрсетуге. 

6.1.2. Клиент осы Келісімшарттың, Банк пен Клиент арасында жасалған басқа 

келісімдердің шарттарын, Қазақстан Республикасы заңнамасының және Қазақстан 

Республикасы ратификациялаған халықаралық келісімшарттардың талаптарын орындаған 

жағдайда Клиенттің өкімдерін Клиенттің банктік шотындағы ақша қалдығы шегінде 

орындауға. 

6.1.3. Электрондық банктік қызмет көрсету барысында Клиенттен алған ақпаратты 

жария етпеуге.  

6.1.4. Тиісті хабарламаны Интернет-банкингіде көрсету арқылы Клиентке өкімді 

алғаны/орындағаны/орындаудан бас тартқаны туралы ақпарат беруге; 

6.1.5. Клиенттің тиісті сауал хатының негізінде Интернет-банкингіде Клиенттің 

логинін және/немесе құпия сөзін бұғаттауға; 

6.2. Банк құқылы: 
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6.2.1.  Клиент өз міндеттемелерін Келісімшартқа сәйкес орындамаған және/немесе 

Клиент осы Келісімшартта белгіленген тіркеу жосығы мен қауіпсіздік рәсімін сақтамаған 

жағдайда Клиентті Интернет-банкингіге тіркеуден бас тартуға; 

6.2.2. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы мен Банктің ішкі 

нормативтік құжаттарына, сонымен қатар Келісімшартқа сәйкес Клиенттің келісімінсіз 

банктік шоттан ақша алуды жүзеге асыруға және Клиенттің банктік шоты бойынша 

операция жүргізілуін тоқтата тұруға; 

6.2.3. Мына жағдайларда: 

Осы Келісімшартта қарастырылған тәртіпте сәйкестендірілмеген және анықтап 

танылмаған; 

Осы Келісімшартта қарастырылған тәртіпте операцияны жүзеге асыру және Банктің 

Тарифтеріне сәйкес комиссияны шығысқа жатқызу үшін қажетті ақша сомасы болмаған 

кезде; 

Егер Клиенттің өкімі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының 

талаптарына сәйкес келмесе; 

 Қылмыстық жолмен алынған табысты заңдастыруға (жылыстатуға) және 

терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылдар туралы Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасында, Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық 

келісімшарттарда белгіленген жағдайларда; 

Төлем карточкасын пайдалана отырып, жүргізілетін күдікті операция анықталған, 

сондай-ақ ақшаны заңсыз алудың уәжді фактілер анықталған және расталған жағдайда; 

Клиенттің банктік шоты бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру, мүлікке билік 

жүргізілуін шектеу, соның ішінде Клиенттің банктің шотында тұрған ақшаға тыйым салу 

туралы уәкілетті мемлекеттік органдардың\лауазымды тұлғалардың шешімі болған 

жағдайда; 

Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған басқа негіздер бойынша 

Клиенттің Интернет-банкингіде операция жүргізуіне бас тартуға.   

6.2.4. Төлем деректемелерін көрсету кезінде қандайда бір қате табылған, Банкке 

қажетті құжаттардың толық топтамасын бермеген, сондай-ақ операция Қазақстан 

Республикасының заңнамасына, Банктің ішкі нормативтік құжаттарына және 

Келісімшартқа қайшы келген жағдайда Клиенттің өкімін орындаудан бас тартуға; 

6.2.5. Клиент Келісімшарттың шарттарын, Банктің интернет-ресурсінде 

және/немесе Интернет-банкингіде белгіленген электронды банктік қызметтерді Банк беру 

шарттары мен тәртібін бұзған және Келісімшартта қарастырылған басқа жағдайларда 

Интернет-банкингіде көрсетілетін қызметтерге қол жеткізілімін бұғаттауға;  

6.2.6. Біржақты тәртіпте төлем, ақша аударым жүргізуге лимит белгілеуге, оны 

өзгертуге, сондай-ақ Интернет-банкингіде операциялар бойынша шектеу қоюға, оны 

өзгертуге;  

6.2.7. Өз бетінше Интернет-банкингіде қызмет көрсету тәртібін өзгертуге және 

Банктің Тарифтерін өзгертуге;  

6.2.8. Қажетті және тиісті ақпаратты Банктің интернет-ресурсі мен Интернет-

банкингіде орналастыру арқылы Интернет-банкингіде қызмет көрсету тәртібінің 

және/немесе осы Келісімшарттың шарттарының, сондай-ақ Банктің Тарифтерінің барлық 

өзгерістері туралы ақпаратты Клиентке уақтылы беруге; 



Жеке тұлғаларға «Интернет-банкинг» жүйесінде электрондық банктік  

қызмет көрсету туралы келісімшарт (қосылу келісімшарты) үлгілік формасы  
 

6.2.9. Клиенттен Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, Банктің 

ішкі нормативтік құжаттары мен Келісімшартқа сәйкес валюталық бақылауды жүзеге 

асыруға қажетті құжаттар мен басқа ақпаратты сұратуға; 

6.2.10.   Қылмыстық жолмен тапқан табысты заңдастыруға (жылыстауға) және 

терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылдар туралы Қазақстан Республикасының 

заңнамасы мен Банктің ішкі құжаттарында қарастырылған негіздемелер бойынша 

Клиентпен іскерлік қарым-қатынасты доғаруға, Банкте ашылған банктік шотты жабуға, 

Клиенттің есептік жазбасын бұғаттауға, сондай-ақ банктік шот бойынша операция жүргізу 

туралы Клиенттің өкімін орындаудан бас тартуға.   

 

7. Клиенттің құқықтары мен міндеттері 

7.1. Клиент құқылы: 

7.1.1. осы Келісімшартта қарастырылған шарттармен Интернет-банкингідегі 

Банктің қызметтерін тұтынуға.   

7.1.2. Интернет-банкингіге кіру жүзеге асырылатын логинді және/немесе құпия 

сөзді, Интернет-банкингіге тіркелген телефон нөмірін өзгертуге; 

7.1.3. Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайларды 

қоспағанда банктік шоттағы ақшаның қалдығы шегінде Интернет-банкингіде операция 

жүргізуге; 

7.1.4. Өз бетінше Интернет-банкингіде жүргізілетін операциялар бойынша лимит 

белгілеуге және оны өзгертуге; 

7.1.5. Логин, құпия сөз, бір реттік код жария болған немесе үшінші тұлғаларға 

берілген, телефон нөмірі, «Nurbank24» мобильді қосымшасы орнатылған мобильді 

құрылғы жоғалған/ұрлатқан жағдайда Интернет-банкингіде электронды банктік қызмет 

беруді тоқтата тұруды немесе доғаруды талап етуге; 

7.1.6. Баршаға мәлім болған жағдайда, сонымен қатар осы Келісімшартта 

қарастырылған басқа жағдайларда логин мен құпия сөзді бұғаттауға; 

7.1.7. Интернет-банкингіде техникалық (бағдарламалық) және операциялық сипатта 

сұрақтар туындаған жағдайда ол сұрақтардың шешімін табу үшін Келісімшарттың 4.19-

тармағында және/немесе Банктің интернет-ресурсінде және/немесе Интернет-банкингіде 

көрсетілген телефондар мен мекенжайлар бойынша Банкке жүгінуге; 

7.1.8. Осы Келісімшартта қарастырылған тәртіпте осы Келісімшартты одан әрі 

орындаудан біржақты тәртіпте бас тартуға. 

7.2. Клиент міндеттенеді: 

7.2.1.  Интернет-банкингіде қызмет алу үшін берілген логинді, құпия сөзді, бір реттік 

кодты, сонымен қатар басқа ақпаратты ешкімге бермеуге. Бұл ретте аталған талап 

орындалмауына байланысты туындауы мүмкін барлық шығыстар мен залалдарды Клиент 

бір өзі көтереді де Банктен оларды өтеуді талап етуге құқылы емес. 

7.2.2.  Интернет-банкингіде жұмыс істеген кезде қауіпсіздік рәсімдерін сақтауға, әр 

жұмыс сеансы аяқталғаннан кейін Интернет-банкигіде жұмыс істеу үшін ашылған барлық 

сессиялар жабылуын қамтамасыз етуге; 



Жеке тұлғаларға «Интернет-банкинг» жүйесінде электрондық банктік  

қызмет көрсету туралы келісімшарт (қосылу келісімшарты) үлгілік формасы  
 

7.2.3.  Интернет-банкигіге қол жеткізу құралын жоғалтқан/ұрлатқан жағдайда Банк 

бұғаттауды жүзеге асыру және электронды банктік қызметтерді беруді тоқтат тұруы үшін 

қолжетімді байланыс құралдары арқылы дереу ол туралы Банкке хабарлауға; 

7.2.4.  Интернет-банкингіде операция жүргізуге қажетті барлық құжаттарды (соның 

ішінде келісімшарттардың, өзарашарттардың, келісімдердің және/немесе басқа 

құжаттардың көшірмелерін) Банкке уақтылы беруге; 

7.2.5.  Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес банктік шотта 

тұрғаны ақшаны пайдалануға; 

7.2.6.  Банктің Тарифтеріне сәйкес Банкке комиссия төлеуге; 

7.2.7.  операция жүргізу қажет болған кезде Банктің Тарифтеріне сәйкес Банк 

көрсеткен қызметтері үшін комиссиясын қоса, жеткілікті ақша сомасы банктік шотта 

болуын қамтамасыз етуге; 

7.2.8.  Клиенттің өкімінде қамтылған ақпарат дұрыс әрі сенімді болуын қамтамасыз 

етуге;  

7.2.9.  Интернет-банкингіде жұмыс істеген кезде Банктің интернет-ресурсінде 

және/немесе Интернет-банкингіге орналастырылған Банктің ұсыныстары мен талаптарын 

орындауға; 

7.2.10. Келісімшарт шеңберінде пайдаланылатын деректер өзгерген жағдайда 

қажетті рәсімдерді орындау отырып, Келісімшарттың шарттарына сәйкес тиісті 

өзгертулерді енгізу үшін ол туралы Банкті хабардар етуге; 

7.2.11. Интернет-банкингі арқылы Клиенттің банктік шотына рұқсатсыз қол 

жеткізілгенін анықтаған немесе рұқсатсыз қол жеткізіледі деген күдіктері болған 

жағдайда Банк логинді, құпия сөзді бұғаттау үшін дереу Банкке жүгінуге; 

7.2.12. Логин және/немесе құпия сөз туралы ақпарат жария болған жағдайда 

Интернет-банкингінің жеке баптауындағы құпия сөзді өз бетінше немесе жұмыс 

уақытында Банктің жақын жердегі бөлімшесіне барып, дереу ауыстыруға; 

7.2.13. Келісімшарт әрекет ететін мерзім бойы Банктің интернет-ресурсі және/немесе 

Интернет-банкингі арқылы Банк біржақты тәртіпте Келісімшартқа және Қызмет көрсету 

келісімшарты бойынша көрсетілетін қызметтердің Тарифтеріне енгізілетін 

өзгертулерді/толықтыруларды өз бетінше бақылап отыруға міндетті.  

 

8. Электронды банктік қызметтерді беруді тоқтата тұру, тоқтату 

8.1. Кез келген келесі жағдайларда: 

Банк Клиенттен қызметтен ажырату туралы өтініш алған; 

Электронды банктік қызмет көрсетілімді қамтамасыз ететін техникалық құрал 

істен шыққан; 

Интернет-банкингіде техникалық жұмыс жүргізген жағдайда. Техникалық 

жұмыстарды жүргізуге байланысты тоқтата тұру туралы хабарламаны Банк өзінің 

интернет-ресурсі мен Интернет-банкингіге орналастырады; 

Клиентпен жасалған Келісімшарттардың шарттарына өзгертулер енгізген 

жағдайда, оларға сәйкес қызмет көрсетілімі доғарылады немесе тоқтатыла тұрады; 

Клиент Келісімшарттар қарастырылған электронды банктік қызметтерді тұтыну 

тәртібі мен шарттарын бұзған жағдайда; 



Жеке тұлғаларға «Интернет-банкинг» жүйесінде электрондық банктік  

қызмет көрсету туралы келісімшарт (қосылу келісімшарты) үлгілік формасы  
 

Қазақстан Республикасының («Қазақстан Республикасындағы банктер мен банк 

қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңын; «Төлемдер және төлем жүйелері 

туралы» Қазақстан Республикасының Заңын; «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді 

заңдастыруға (жылыстатуға) және терроизмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңын қоса, бірақ олармен шектелмей) нормативтік 

құқықтық актілерінде қарастырылған басқа негіздемелер бойынша Интернет-банкингіде 

электронды банктік қызмет берілуі тоқтатыла тұрады немесе тоқтатылады.   

8.2. Банк келесі жағдайларда: 

Клиент осы Келісімшарттың шарттарын орындамаған және/немесе лайықты 

орындамаған жағдайда; 

Клиент Банкте банктік шот ашуына негіз болған барлық келісімшарттар бұзылған 

жағдайда; 

Клиент Интернет-банкингі қызметін 1 (бір) жылдан астам уақыт пайдаланбаған 

жағдайда; 

Рұқсат етілмеген әрекет/рұқсат етілмеген операцияларды жүзеге асыру 

талпыныстар/Банктің қолында рұқсат етілмеген операцияларды жүзеге асыру 

тәуекелі/қаупі туралы ақпарат болған жағдайда Клиентті төлем қызметтерінен ажыратуға 

құқылы. 

8.3. Банк біржақты тәртіпте Келісімшартта қарастырылған кез келген қызметті беруден 

бас тартуға/беруді тоқатуға/тоқтата тұруға не болмаса Келісімшарттан бас тартуға 

құқылы, бұл ретте Банк ол туралы хабарламаны (оның ішінде мерзімін көрсетіп, ол мерзім 

аяқталғаннан кейін Банк Келісімшарт бойынша қызметтерді беруден бас тартады/беруді 

тоқтатады/тоқтата тұрады) Банктің интернет-ресурсі мен Интернет банкингіге 

орналастырады. 

8.4. Клиентті Интернет-банкингі қызметінен ажыратқан сәттен осы Келісімшарт 

Клиентке хабарлама жасау рәсімін жүргізусіз доғарылады. 

9. Тараптардың жауапкершілігі мен дауларды шешу тәртібі 

9.1. Осы Келісімшарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны 

үшін Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы мен осы Келісімшартқа 

сәйкес жауапкершілікке тартылады. 

9.2. Банк: 

Клиент Интернет-банкингіге кіруі үшін қажетті логин мен құпия сөзді жария етуі/жоғалтуы 

және/немесе Клиент мобильді қосымша орнатылған және де оған Банктен Интернет-банкингідегі 

операцияны тастау SMS-кодымен SMS-хабарлама келетін мобильді құрылғыны жоғалту немесе 

үшінші тұлғаларға беру, сонымен қатар телефон нөмірі ауысқаны туралы Банкке хабарламау 

және/немесе уақтылы хабарламау салдарынан Клиенттің банктік шот(-тар)ында орналастырылған 

ақшасына рұқсатсыз қол жеткізілуіне; 

Клиентпен интернет желісіне қол жеткізу туралы келісімшартқа отырған интернет-

провайдер Клиентке қызметті көрсетпегені немесе уақытында көрсетпегені үшін; 

Банк себепші болмай, осы Келісімшарт бойынша оны пайдаланып қызмет 

көрсетілетін  бағдарламалық жасақтаманың іркілістері үшін; 

Клиенттің өкімі қайталанып берілуі негізінде Клиенттің банктік шоттарынан сомалар 

қосымша есептен шығарылғаны үшін; 

Бағдарламалық жасақтама, Клиенттің мобильді құрылғысы немесе дербес компьютері 

түрлі вирустардан және басқалай зақымданудан қауіпсіз болуы, Клиенттің мобильді 

қосымша орнатылған мобильді құрылғысы зақымдануы үшін; 
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Үшінші тарап (Интернетке және басқаларына қол жеткізгіш провайдер) қамтамасыз 

ететін және олардың көмегімен Интернет-банкингіде қызмет көрсетілетін құралдар, 

өнімдер мен қызметтер үшін; 

Клиент Интернет-бданкингі қызметін пайдалану барысында құжаттарды рәсімдеу 

кезінде жіберген қателері және басқа телефон нөмірі мен деректемелерді көрсеткені үшін; 

Клиент Интернет-банкингі арқылы беретін ақпараттың мазмұнына жауапты емес және 

аталған жүйені пайдалану нәтижесінде Банктің кінәсінен емес Клиентке келтірілген 

шығындар үшін жауапты емес; 

Егер хабарламалар Келісімшартта белгіленген тәртіпте орналастырылған жағдайда 

Келісімшарттың өзіне немесе Келісімшартқа және/немесе Банктің Тарифтеріне 

өзгертулер/толықтырулар енгізілгені туралы Клиентке лайықты хабарланбағаны үшін 

жауапты емес  

9.3. Банк Клиенттің өкімдерін уақтылы және дұрыс орындалмағаны үшін Клиент 

пен Банк арасында жасалған банктік шот келісімшартына/банктік салым 

келісімшартына/банктік қызмет көрсету туралы келісімшартына сәйкес жауапкершілік 

артады.  

9.4. Клиент: 

Интернет-банкингіні пайдаланған кезде Келісімшартта белгіленген қауіпсіздік 

рәсімдерін орындамағаны үшін; 

Түрлі интернет-ресурстерде көрсету арқылы Банк шығарған төлем карточкасының 

деректерін жария еткені үшін; 

Егер құпия сөз үшінші тұлғаларға мәлім болған жағдайда оны дереу ауыстырмағаны 

үшін; 

Келісімшартта қарастырылған сәйкестендіру/анықтап тану құралдарын пайдаланып, 

Интернет-банкингіде жүргізілетін барлық операциялар үшін жауапкершілік артады. 

9.5. Тараптар еңсерілмейтін күш жағдаяттары: өрт, су тасқыны, зілзала, электр 

қуатын берудегі үзіліс, мемлекеттік органдардың шешімі, банкаралық ақша аудару жүйесі 

жұмысының тоқтатылуы, кибершабуылдар, зиянкес бағдарламалардың әсерінен және 

Тараптар қадағалай алмайтын басқа да жағдаяттардың салдарынан міндеттемелерді 

ішінара немесе толықтай орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. 

9.6. Осы Келісімшарт бойынша туындаған дауларды Тараптар келіссөз жүргізу 

арқылы шешуге міндеттенеді.  

9.7. Келісімшарт бойынша туындайтын барлық кінәрат-талаптар, міндетті түрде 

даудың мәнісі бойынша растайтын құжаттаманы қоса беріп, Қазақстан Республикасының 

заңнамасы мен Келісімшартқа сәйкес қойылуы тиіс. Кінәрат-талапты алған Тарап оны 15 

(он бес) күнтізбелік күннің ішінде қарауға, мәнісі бойынша жауап қайтаруға, оны 

толықтай және/немесе ішінара қанағаттандыруға келісімін білдіруге немесе кінәрат-

талапты толықтай және/немесе ішінара қанағаттандырғаны туралы хабарлауға міндетті. 

Бұл ретте Тараптар кінәрат-талаптарды/дауларды сотқа дейінгі тәртіпте шешетіндері 

жөнінде келісті. Барлық жағдайларда қолданылатын заңнама Қазақстан Республикасының 

заңнамасы болып табылады.      

9.8. Келіссөз жүргізу арқылы бір бітімге келу мүмкін болмаған жағдайда дау 

Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіпте Банктің қалауы 

бойынша Банк немесе оның филиалы орналасқан жергілікті сотта қаралуға жатады. 

9.9. Техникалық сараптаманы жүргізу шығындарын осы Келісімшарт және/немесе 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы белгілеген міндеттемелерді бұзған 

Тарап өтейді. 
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10. Осы Келісімшарттың әрекет ету мерзімі, оның бұзу және өзгерту шарттары 

 

10.1. Келісімшарт белгісіз мерзімге жасалған және кез келген Тарап оны Қазақстан 

Республикасының заңнамасы мен Келісімшартта белгіленген тәртіпте бұзуы мүмкін.   

10.2. Клиент Интернет-банкингіде берілетін, қызметтерден ажырату туралы өтінішін 

Банкке беру арқылы біржақты соттан тыс тәртіпте осы Келісімшарттан бас тартуға 

құқылы. Бұл орайда барлық ақшалай және басқа міндеттемелер толық көлемде орындалуы 

тиіс. 

10.3.  Банк осы Келісімшартта белгіленген тәртіпте біржақты соттан тыс тәртіпте 

осы Келісімшарттан бас тартуға құқылы. 

10.4. Банк Келісімшартқа, сонымен қатар Банктің тарифтеріне 

өзгертулерді/толықтыруларды,  Келісімшартқа енгізуді ұсынған өзгертулерді және/немесе 

толықтыруларды және/немесе Келісімшарттың  жаңа редакциясын және/немесе Банктің 

Тарифтерін Банктің интернет-ресурсі мен Интернет-банкингіге орналастыру арқылы 

енгізеді. Егер Банк 10 (он) күнтізбелік күннің ішінде Клиенттен Банк ұсынған 

өзгертулерге және/немесе толықтыруға жазбаша қарсы пікір алмаса, онда ондай 

өзгертулерді және/немесе толықтыруларды Клиент толықтай қабылдаған және 

Тараптардың келісімдері бойынша іске асырылған болып есептеледі де жоғарыда 

көрсетілген мерзім аяқталғаннан кейін қолданысқа енгізіледі. Қарсы пікір алынған 

жағдайда Банк Келісімшартты біржақты соттан тыс тәртіпте бұзуға құқылы.  

10.5.  Банк Келісімшартқа енгізген өзгертулермен/толықтырулармен келіспеген 

жағдайда Клиент электронды түрде Интернет-банкингі қызметтерінен ажырату туралы 

өтініш беруге және Банк алдындағы барлық берешектерін өтеуге міндетті. Тараптар 

Келісімшартта қарастырылған мерзімде толық есеп айырысып, барлық даулар мен 

расталмаған операцияларды реттегеннен кейін ғана Келісімшарт бұзылған болып 

саналады. 

 

 

11. Қорытынды ережелер 

 

11.1. Клиент Келісімшартқа қосылуымен Банкке (Клиент АҚШ (FATCA) 

«Шектелдік шоттарға салық салу туралы» Заңының әрекетіне қалатын жағдайда) АҚШ 

(FATCA) «Шектелдік шоттарға салық салу туралы» Заңының шеңберінде талап етілетін 

ақпарат пен құжаттарды, соның ішінде толтырылған АҚШ IRS салық формаларын АҚШ 

Федералдық салық қызметіне беруіне өз келісімін береді. 

11.2.  Клиент Келісімшартқа қосылуымен Банкке, Клиенттің Банк алдындағы 

ақшалай міндеттемелерін орындау және/немесе Клиенттің берешектерін, мыналарды қоса, 

бірақ бұлармен шектелмей: сыйақыны, тұрақсыздық (айыппұлдар, өсімақы) төлемдерді 

және (немесе) комиссияларды, соның ішінде Банк банктік кепілдікті, құжаттамалы 

аккредитивті, инкассоны, валюта айырбасын, басқа төлемдерді немесе Келісімшартта 

қарастырылған жағдайларда ақшаны Банкке қайтаруды растағаны үшін комиссияларды 

өндіру мақсатында қойылған талаптарды орындауға негіз болатын, Банк пен Клиент 

арасында жасалған Келісімшартқа және/немесе басқа келісімшарттарға сәйкес қойылатын 

төлем талабын не болмаса төлем ордерін пайдаланып, Клиенттің банктік шотын тікелей 

дебеттеу арқылы Банк ақшаны Клиенттің банктік шотынан шығысқа жатқызуға келісімін 

береді. 
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11.3. Клиент осы Келісімшарттың №1 Қосымшасына сәйкес Банкке дербес 

деректерін жинауға, өндеуге, сақтауға және берілуіне өз келісімін шартсыз береді. 

11.4. Клиент Келісімшартқа қосылуымен Интернет-банкингіде тіркелу сәтінде 

Банктің Тарифтерімен танысқанын растайды. 

11.5. Егер Келісімшарт бөлшектерінің бірі немесе оның кез келген ережесі 

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте жарамсыз деп танылған 

жағдайда, онда ол факт Келісімшартты тұтастай және/немесе оның жекелеген 

бөлшектерін/ережелерін автоматты түрде жарамсыз деп тануға әкелмейді.  

11.6. Келісімшарт заңдық күші бірдей мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалды. 

Осы Келісімшарттың мазмұны әрқалай оқылған немесе алшақ түсінік берген жағдайда 

осы Келісімшарттың орыс тіліндегі нұсқасы осы Келісімшарттың мемлекеттік тілде 

жасақталған нұсқасы алдында басымдылық күшке ие болады. 

11.7. Келісімшарттың ережелерімен реттелмеген басқа мәселелер Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес шешіледі. 

 

Жеке тұлғаларға «Интернет-банкинг» жүйесінде электрондық банктік  

қызмет көрсету туралы келісімшарттың (қосылу келісімшартының) 

№1 Қосымшасы 

 

Дербес деректерді жинауға және өндеуге  

КЕЛІСУ 
 Субъект осы құжатқа қолын қою арқылы, «Нұрбанк» Акционерлік қоғамына (бұдан былай – Банк) 

Қазақстан Республикасының заңнамасымен, халықаралық\үкіметаралық келісімдермен, шетелдік 

заңнаманың, оның ішінде FATCA талаптарын орындау үшін Банк пен Субъекті немесе оның өкілі арасында 

жасалған қандай да бір операцияларды жүргізу, кез келген іс-әрекеттерді жасау, қандай да бір мәмілелер 

жасасу (немесе жасалуы мүмкін) немесе орындауға қатысы бар және (немесе) қатысы болуы мүмкін 

әрекеттерді, жүргізу үшін автоматтандыру құралдарын пайдалану және/немесе пайдаланусыз дербес 

деректерді  жинақтауға, сақтауға, өзгертуге, толықтыруға, пайдалануға, таратуға, дара биліктен айыруға, 

бұғаттауға және жоюға (бұдан былай – дербес деректерді жинау және өңдеу), мыналарды қоса, бірақ 

бұлармен шектелмей: көшірме жасау, резервтік көшірме жасау, қорғау, жүйелеу, жинақтау, сақтау, анықтау 

(жаңғырту, өзгерту), шығарып алу, пайдалану, дара биліктен айыру, бұғаттау, алып тастау, жою, тарату 

(оның ішінде беру, трансшекаралық беру (тиісті шетел мемлекеті беретін ондай деректердің қорғалуын 

қамтамасыз етуіне қарамастан) қол жеткізу, оның ішінде қандай да бір операцияларды жүргізу, кез келген 

іс-әрекеттерді жасау, қандай да бір мәмілелер жасасу (немесе жасалуы мүмкін) немесе орындауға қатысы 

бар және (немесе) қатысы болуы мүмкін сенімді тұлғалардың, заңды өкілдердің, серіктес қарыз 

алушылардың, кепілгерлердің, кепілдік берушілердің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында 

немесе осы Келісімде тікелей қарастырылған жағдайларда үшінші тұлғалардың қол жеткізу шараларын 

жүзеге асыруға өзінің келісімін береді. 

1. Қағаз тасымалдағыштағы  және (немесе) ақпараттық жүйелердегі және (немесе) 

Банктің кез келген деректер базасындағы электрондық форматта субъектінің дербес 

деректерін жинау және өңдеу, оның ішінде мына мақсаттарға: 

1) субъектіге (оның өкіліне) Қазақстан Республикасының заңнамасында 

қарастырылған банктік және өзге қызметтерді көрсету, соларды Банк субъектіге (оның 

өкіліне) тиісті келісімшарттардың (келісімдердің) шарттарымен көрсетеді, 

операцияларды/төлемдерді орындау, есепке қате алынған сомаларды қайтару, сомаларды 

іздеу үшін, т.с.с.; субъектінің (оның өкілінің) өтінішін қарау үшін; 
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2) Банкпен мәміле жасау мүмкіндігін, мәміле жасалуын, Банк операция жүргізу, 

субъект айтқан әрекеттерді Банктің орындау мүмкіндіктерін қарастыру үшін; 

3) ақша аударымдарын жүзеге асыру үшін Банк субъектінің дербес деректерін 

субъектінің (оның өкілінің) контрагенттеріне және субъектінің (оның өкілінің) 

тапсырмаларын аударатын/бағыттайтын/процессингілейтін барлық 

банктерге\процессингілік компанияларға/төлем жүйелеріне беруі мүмкін; 

4) тапсырмалардың, бұйрықтардың, өкімдердің, нұсқаулардың, т.с.с. шеңберінде, 

оның ішінде бағалы қағаздардың Қазақстан Республикасының нарығында, халықаралық 

ұйымдастырылған/ұйымдастырылмаған шетелдік нарықта мәмілелерді және\немесе 

операция жасау, жүзеге асыру, орындау үшін Банк субъектінің дербес деректерін есеп 

жүргізетін ұйымдарға, депозитарийлерге, кастодианға, шетелдік кастодианға, қор 

биржаларына, халықаралық есептесу (төлем) жүйелеріне, субъектінің (оның өкілінің) 

контрагенттеріне, және субъектінің (оның өкілінің) ондай мәмілелерді және\немесе 

операция жасау туралы тапсырмаларды, бұйрықтарды, өкімдерді, нұсқауларды, т.с.с. 

аударатын/бағыттайтын/процессингілейтін барлық банктерге\процессингілік 

компанияларға беруі мүмкін; 

5) Банктің ішкі бақылауы және есебін жүргізу, сонымен қатар субъекті (оның өкілі) 

мен Банк қолданыстағы тиісті келісімшарттар (келісімдер) бойынша өз міндеттелерін 

тиісінше орындағанын бақылау және растау үшін; 

6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес іскерлік қатынас орнатқан және 

клиенттің операцияларын жүзеге асырған кезде Банк өз клиентін тиісінше тексеру 

міндетін атқаруы үшін; 

7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес рұқсатсыз операция жүргізілу 

тәуекелдерін азайту мақсатында Банк өз клиентін сәйкестендіру міндетін атқаруы үшін;    

8) Банк Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзім ішінде 

бухгалтерлік есепте қолданылатын бастапқы құжаттарды сақтау және есебін жүргізу 

міндетін атқаруы үшін; 

9) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, сонымен қатар Қазақстан 

Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген құжаттарды, 

материалдарды, досьелерді сақтау   міндетін атқаруы үшін; 

10)  тиісті келісімшарттар (келісімдер) бойынша міндеттемелер бұзылған жағдайда 

ондай келісімшарттар (келісімдер) бойынша берешектерді өндіріп алу сондай-ақ 

кепілзаттық мүлікті сату ісі тапсырылатын коллекторлық агенттіктермен және (немесе) 

басқа мамандандырылған тұлғалармен немесе Банктің жұмыскерімен жұмыс істеу үшін; 

11)  бір қарыз алушыға байланысты ең жоғарғы тәуекелді есептеу және пруденциалды, 

өзге нормативтер мен лимиттерді сақтау үшін; 

12)  есептілікті және\немесе ақпаратты Қазақстан Республикасының уәкілетті 

органдарына, «Қазақстанның жеке тұлғалардың депозиттерін кепілдендіру қоры» АҚ-қа 

беру үшін; 

13)  шақырылған мамандандырылған үшінші тұлғалар Банктің жұмысына аудит 

жүргізуі үшін; 

14)  үшінші тұлғалар Банк пайдалынатын бағдарламалық жасақтамаға қызмет 

көрсетулері және сүйемелдеулері үшін; 

15)  мамандандырылған үшінші тұлғалар Банктің мүлкі мен субъектіге тиесілі мүлікті 

бағалаулары үшін; 

16)  егер тиісті келісімшарттардың, Банк өнімдерінің шарттарында, Қазақстан 

Республикасының заңнамасында сақтандыру көзделсе тәуекелдерді сақтандыру және 

(немесе) сақтандырудың басқа түрлерін жүзеге асыру үшін; 

17)  Банктің ішкі құжаттарында қарастырылған тәртіп пен шектеулерді ескере отырып, 

сәйкестендіру және Банктің ғимараттарына/ақпараттық жүйелеріне кіру мақсатында; 

18)  Банктің қауіпсіздік режимін қамтамасыз ету үшін; 
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19)  ақпаратпен алмасу үшін, оның ішінде субъектінің (және\немесе үшінші 

тұлғалардың) жүгінімдеріне, шағымдарына, ұсыныстарына, кінәрат тағуларына, 

тапсырмаларына және т.с.с., жауап беру үшін, шабарманның, шабарман қызмет көрсететін 

қызметтері арқылы жөнелту (жеткізу)\алу субъектінің (оның өкілінің) мекенжайына 

корреспонденция (пошталық жіберім) жөнелту (алу) үшін; 

20)  егер Банк пен субъекті (оның өкілі) арасында жасалған тиісті келісімшарттардың 

(келісімдердің) шарттарында талап ету құқығын шегіну көзделсе Банк пен субъекті (оның 

өкілі) арасында жасалған тиісті келісімшарттар (келісімдер) бойынша талап ету құқығын 

шегіну үшін; 

21)  субъектіге кез келген ақпараттық материалдарды, оның ішінде Банктің өнімдері 

және\немесе көрсететін қызметтері туралы, сондай-ақ телефон, факсимилді байланыс, 

байланысудың басқа түрлері, сондай-ақ байланысудың ашық арналары (SMS, e-mail, факс, 

әлеуметтік желілер және т.с.с.) арқылы басқа да хабарламаларды беру (жөнелту) үшін; 

22)  тиісті келісімшарттар бойынша міндеттемелер бұзылған жағдайда немесе даулы 

жағдаяттар туындағанда, үшінші тұлғалармен болатын даулы жағдаяттарды да қоса сотта 

да соттан тыс Банктің құқығын  қорғау үшін; 

23)  Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе Қазақстан Республикасы қол 

қойған халықаралық келісімшарттармен белгіленген басқа мақсаттар үшін. 
2. Субъектінің дербес деректеріне субъектіге қатысты, электрондық, қағаз немесе басқа да 

материалдық тасымалдағышта тіркелген, келесі деректер қамтылған, бұлармен шектелмей:  

(дербес деректер тізбесі Субъекті тізбеде көрсетілген барлық өзінің дербес 

деректерін береді дегенді білдірмейді. Субъектіге қызмет көрсету үшін және\немесе 

оның тапсырмасын орындау үшін Банкке қажет болатын дербес деректердің 

қажетті көлемін беруі тиіс) 

1) сауалнаманы толтыру және сәйкестендіру досьесін тиісінше түзу үшін қажетті 

мәліметтер: тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда); азаматтығы; жеке басын 

куәландыратын құжаттың деректері; жеке сәйкестендіру нөмірі; туған күні мен деректері; 

жынысы; фотобейнесі; тіркелген мекенжайы/нақты тұратын мекенжайы, жұмыс орны мен 

лауазымы; телефон нөмірлері (үй, жұмыс, ұялы) электрондық поштасының мекенжайы; 

мекенжай анықтамасында қамтылған ақпарат; қолы;  

2) отбасылық\әлеуметтік жағдайы туралы мәлімет: некесі қиылғаны туралы куәліктің 

деректері, жұбайының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жұбайының жеке басын 

куәландыратын құжаттың деректері, асырауында адам немесе отбасында басқа адамдары 

бар\жоғын; туыстық қатысы, асырауындағы адамның немесе отбасындағы басқа 

адамдардың тегі, аты, әкесінің аты, туған күндері; 

3) білімі, кәсібі, қызметтік жағдайы, іскерлік абыройы туралы мәлімет: білімі, 

мамандығы, біліктілігі, лауазымы, жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің 

деректері, лицензия болуын талап ететін жұмыспен шұғылдану лицензиясының, 

аттестатының, патенттерінің, дипломдарының, сертификаттарының деректері; сотты 

болғаны/болмағаны, қылмыстық\әкімшілік жауапкершілікке тартылғаны туралы ақпарат; 

4) Банк (операция жүргізу, мәміле жасасу, әрекет жасау) қызмет көрсетуіне 

байланысты мәлімет: келісімшарттардың, оларға жасалған қосымша келісімдердің мәтіні, 

өтініштер, келісулер, хат жазысу, операция (төлем, кассалық және басқа құжаттар) 

жүргізу туралы нұсқаулар, құқық беретін құжаттары; 

5) кредиттік тарихы туралы мәлімет, төлем қабілеттігін саралау үшін қажетті мәлімет: 

зейнетақылық аударымдары туралы мәлімет, табысы және шығыстары туралы мәлімет, 

оның ішінде сенімгерлік басқарудағы және сенімгерлік сақтаудағы  банктік салымдары, 

банктік шоттары, банктік қарыздары, ақшалай қаржысы мен бағалы қағаздары бар/жоғы, 

туралы мәлімет; 
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6) мүлкі (мүліктік жағдайы) туралы мәлімет: банктік қарыз бойынша қамтама болып 

табылатын субъектінің және/немесе үшінші тұлғалардың мүлкі туралы мәлімет, сондай-ақ 

субъектінің кез келген басқа мүлкі, ондай мүліктің қандайда болмасын бейнелері/ 

фотобейнелері т.с.с. мәліметтер, мүлікке ауыртпалық салынғаны/салынбағаны туралы 

мәлімет, сәйкестендіру деректері, ауыртпалықты тіркеу туралы мәлімет; мүліктің жалпы 

сипаттамасы; құны; мүлік орналасқан мекенжай, мемлекеттік тіркеу деректері, 

субъектінің заңды тұлғалардың капиталына қатысуы – қатысу үлесі/акцияларының саны 

туралы мәлімет; 

7) іскерлік қарым-қатынастарының мақсаты мен сипаттамалары туралы мәлімет 

жатады. 

3. Осымен субъект: 

1) осы Келісімнің мазмұны мен мәтіні оған түсінікті екенін, Келісімді түсінуге және 

оған қол қоюға кедергі болатындай жағдаяттардың жоқ екенін;  

2) егер Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмесе не болмаса Банк 

алдында орындалмаған міндеттемелері болған жағдайда осы Келісім кері қайтарылуға 

жатпайтынын; 

3) Банк Қазақстан Республикасында белгіленген жағдайларда берешекті өндіріп алу 

үшін Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған кез келген іс-

шараларды жүргізу мақсатында субъектінің келісімінсіз оның дербес деректерін, оның 

ішінде басқа банктерден және(немесе) ұйымдардан жинауға және өңдеуге құқылы екенін; 

4) Банк субъектінің дербес деректерін субъекітінің өзінен және кез келген үшінші 

тұлғалардан жинауға (алуға), сондай-ақ егер бұл жағдай осы құжатта, Қазақстан 

Республикасының заңнамасында, халықаралық құқық пен халықаралық келісімшарттарда 

белгіленсе, субъектінің дербес деректерін үшінші тұлғаларға беруге\ жалпылама 

қолжетімді дербес деректер көздерінде таратуға құқылы екенін; 

5) егер субъекті (оның өкілі) мен Банк арасында жасалған тиісті мәміледе, 

келісімшартта субъектінің дербес деректерін Банктің байланысудың ашық арна арқылы 

жіберу қарастырылса/қарастырылатын болса субъект үшінші тұлғалардың деректерді 

рұқсатсыз алу тәуекелі барын ұғынатынын және де ондай тәуекелдерді мойындайтынын; 

6) субъектіні Банк үшінші тұлғалардан оның дербес деректерін алғандығы 

және(немесе) үшінші тұлғаларға бергендігі жөнінде хабардар етудің қажеті жоқ екенін, 

ондай дербес деректерді Банк субъектінің рұқсатынсыз жинай береді (бере береді) және 

өңдейді; 

7) осы Келісім әмбебап болып табылады және де кейін Банктің кез келген қызметін 

(тапсырманы орындау) алу мүмкіндігімен субъект оны бір рет қана береді және 

субъектіден екінші мәрте талап етілмейді; 

8) осы Келісімді үшінші тұлға субъектінің дербес деректерін жинатуға және өңдетуге 

субъектінің Банкке келісімін бергенінің дәлелі ретінде берілгенін растайды. 
 

 


