
  
 

 

 

 

№___ "Кредиттік серіктестіктер үшін салым" БАНКТІК 

САЛЫМ ШАРТЫ 

 

___________қ.                         20___жылғы “___”_________ 

 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Банк» деп 

аталады, _____________ негізінде әрекет 

ететін________________________________________ арқылы бір 

жағынан және ____________, бұдан әрі «Салымшы» деп аталады, 

_____________________________ негізінде әрекет ететін 

__________________________ арқылы, (бұдан әрі бірлесіп 

"Тараптар" деп аталатындар),  осы "Кредиттік серіктестіктер 

үшін салым" банктік салым шартын (бұдан әрі - Шарт) 

төмендегілер туралы жасады: 

 

1. Шарттың мәні 

 

1.1. Банк осы Шартпен қарастырылған тәртіпте, мерзімде және 

талаптарда  Салымшыдан ____________ ақшаны (бұдан әрі - 

Салым) қабылдауға, ол бойынша сыйақыны төлеуге және 

қайтаруға міндеттенеді. Бұл ретте Салым бойынша алғашқы 

жарнаның ең аз сомасы 

___________________________________________  (сомасын 

жазбаша көрсетіңіз) құрайды. 

1.2. Банк Салымшыға №_________________________ жинақ 

шотын (бұдан әрі - Шот) ашуға, оған Салымды есептеуге және 

осы Шартта көзделген талаптарға сәйкес қызмет көрсетуге 

міндеттенеді. 

Банк Салымшыға Шотты Банкке Қазақстан Республикасының 

заңнамасында және Банктің ішкі құжаттарында белгіленген 

құжаттар мен ақпаратты берген кезде ашады.   

2. Шот бойынша операциялар жүргізу тәртібі 

 

2.1. Салым бойынша Сыйақы мөлшерлемесі жылдық ______% 

(______ пайызды) құрайды, Салым бойынша жылдық тиімді 

сыйақы мөлшерлемесі жылдық ______ % (________ пайызды) 

құрайды. 

2.2. Салым мерзімі - 20__ жылғы "__" ________ бастап 20__ 

жылғы "__" ________ дейін (қоса санағанда). 

2.3. Салым келесіні қамтиды: 

1) қосымша жарналарды салу.  

Қосымша жарналарды салғаннан кейін, Салымның жалпы 

сомасы ____________________ (соманы, валютаның түрін 

жазумен көрсетіңіз) артық болмауы керек (ең жоғарғы сома бар 

болған кезде көрсетіледі, сома бойынша шектеулер жоқ болған 

кезде - сөйлем алынып тасталсын).   

2) төмендетілмейтін қалдықты ____________________ (соманы, 

валютаның түрін жазумен көрсетіңіз) мөлшерінде сақтау 

шартымен Салымнан ақшаны ішінара алу. 

3) салым валютасы - теңге. 

2.4. Егер Шотқа түскен сома осы Шарттың 1.1-тармағымен 

белгіленген сомадан артық немесе кем, бірақ Шарттың 2.3-

тармағының 2) тармақшасымен белгіленген төмендетілмейтін 

қалдықтан кем емес болса, Салым сомасы ретінде Шотқа нақты 

түскен сома саналатын болады. Шотқа төмендетілмейтін 

қалдықтан кем сома салынған кезде, осы Шарт жасалмаған болып 

саналады, ал ақша осындай ақша сомасына сыйақыны есептеусіз, 

Шотқа ақшаны салғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күннен 

кешіктірмей Салымшыға қайтарылады. 

2.4.1. Нәтижесінде Салымның жалпы сомасы осы Шарттың 2.3-

тармағының 1) тармақшасымен белгіленген сомадан артық 

болатындай сома Шотқа есепке алынған кезде, осы сома қате 

есепке алынған болып мойындалуы тиіс және оған сыйақыны 

есептеусіз қайтарылуы тиіс. 

2.5. Салымшының ақшасы Шотқа түскен күннен бастап Салым 

қабылданған болып есептеледі, бұл ретте Салымды Шотқа 

есептеу күні мен оны Салымшыға қайтару күні бір күн болып 

есептеледі.  Сыйақыны есептеу Салымның нақты сомасына қарай 

Салымды енгізген күннен кейінгі  келесі күннен бастап осы 

Шарттың әрекет ету мерзімі аяқталатын күнді қоса алғанға дейін 

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА  

«Вклад для кредитных товариществ» №____ 

 

г.______________                             «____» __________ 20__г. 

 

Акционерное общество «Евразийский банк», именуемое в 

дальнейшем «Банк», в лице _________________________, 

действующего (-ей) на основании _____________________, с 

одной стороны, и __________________________, именуемое в 

дальнейшем «Вкладчик», в лице 

_______________________________, действующего (-ей) на 

основании ____________________, с другой стороны, (далее 

совместно именуемые - Стороны), заключили настоящий 

Договор банковского вклада «Вклад для кредитных 

товариществ» (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Банк обязуется принимать от Вкладчика деньги (далее – 

Вклад), выплатить по нему вознаграждение и возвратить Вклад 

в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим 

Договором, при этом минимальная сумма первоначального 

взноса по Вкладу составляет 

___________________________________________ (сумма 

прописью). 

1.2. Банк обязуется открыть Вкладчику сберегательный счет 

№___________________________________ (далее - Cчет), 

зачислить на него Вклад и осуществлять его обслуживание на 

условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

Банк открывает Счет Вкладчику при предоставлении Банку 

документов и информации, определенных законодательством 

Республики Казахстан и внутренними документами Банка. 

2. Порядок совершения операций по Счету 

 

2.1. Ставка вознаграждения по Вкладу составляет ___ % 

годовых, годовая эффективная ставка вознаграждения по 

Вкладу составляет ____ % годовых. 

2.2. Срок Вклада с «___» __________ 20__ года по 

«___»__________20__ года включительно. 

2.3. Вклад предусматривает: 

1) внесение дополнительных взносов.  

После внесения дополнительных взносов, общая сумма Вклада 

не может превышать _____________________ (сумма 

прописью, вид валюты) (указывается при наличии 

максимальной суммы, при отсутствии ограничений по сумме 

– предложение удалить).  

2) частичное изъятие денег с Вклада при условии поддержания 

неснижаемого остатка в размере _______________________ 

(сумма прописью, вид валюты). 

3) валюта вклада- тенге. 

2.4. Если поступившая на Счет сумма больше или меньше 

суммы установленной пунктом 1.1. настоящего Договора, но не 

менее неснижаемого остатка, установленного подпунктом 2) 

пункта 2.3. Договора суммой Вклада будет считаться сумма, 

фактически поступившая на Счет. При внесении на Счет 

суммы менее неснижаемого остатка, настоящий Договор 

считается не заключенным, а деньги возвращаются Вкладчику 

не позднее 3-х (трёх) рабочих дней после внесения денег на 

Счет, без начисленного вознаграждения на такую сумму денег. 

2.4.1. При зачислении на Счет суммы, в результате которой 

общая сумма Вклада будет превышать сумму, установленную 

подпунктом 1) пункта 2.3., настоящего Договора, данная сумма 

должна быть признана ошибочно зачисленной и подлежать 

возврату, без начисления на неё вознаграждения. 

2.5. Вклад считается принятым со дня поступления денег 

Вкладчика на Счет, при этом день зачисления Вклада на Счет 

и день его возврата Вкладчику считаются за один день. 

Начисление вознаграждения производится исходя из 

фактической суммы Вклада, со дня, следующего за днем 

внесения Вклада, до даты окончания срока действия 

настоящего Договора включительно. При расчете 



  
 

 

 

жүргізіледі. Сыйақыны есептеу кезінде бір жыл 360 күнге, бір ай 

30 күнге тең деп саналады.  

2.6. Заңды тұлғалар үшін төлеу көзінен салық (бұдан әрі - Салық) 

Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған 

жағдайларда сыйақыны төлеу кезінде ұсталады не ұсталмайды. 
Сыйақыны төлеу (Салық ұсталған жағдайда оны есептен 

шығарумен) осы Шарттың 6-тарауында көрсетілген деректемелер 

бойынша жыл сайын жүзеге асырылады. 

Бұл ретте салым бойынша сыйақы мөлшерлемесі Банкпен 

біржақты тәртіпте осы шарт жасалған сәттен бастап жылына 

бір рет қайта қарастырылуы мүмкін. 
2.7. Тараптар осы Шартпен қарастырылған сыйақы 

мөлшерлемесінің осы Шартқа №1 қосымшаға сәйкес сыйақы 

мөлшерлемесінің күшіне енген күнінен бастап 10 (он) күнтізбелік 

күн бұрын Банкпен хабарламаны жіберу арқылы Тараптармен 

өзгертілуі мүмкін екендігімен келіседі.  

Банк 10 (он күндік) мерзім аяқталғанға дейін Клиенттен сыйақы 

мөлшерлемесін өзгертумен келіспеуі туралы хабарламаны 

алмаған кезде сыйақы мөлшерлемесін өзгерту Клиентпен 

қабылданған болып есептеледі және 11 (он бірінші) күнтізбелік 

күні күшіне енеді.    

Хабарламамен қарастырылған талаптармен келіспеген жағдайда, 

өзгертілген сыйақы мөлшерлемесі Банкпен күшіне енгізілгенге 

дейін Клиентпен жіберілген тиісті хабарламаны Банктің алған 

күнінен бастап Шарт бұзылған болып есептеледі.           

2.8. Салым мерзімінің аяқталуы жұмыс емес немесе мейрам 

күніне түсетін болса, осы Шарттың 2.1-тармағымен белгіленген 

мөлшерлеме бойынша Салым бойынша сыйақыны есептеу соңғы 

жұмыс күні тоқтатылады, жұмыс емес немесе мейрам күні үшін 

сыйақыны есептеу "Талап етілгенге дейін" салымының 

мөлшерлемесі бойынша жалғастырылады, ал Салымды қайтару 

Банкпен келесі жұмыс күні жүзеге асырылады. 

2.9. Салым бойынша капиталдандыру қарастырылмаған. 

2.10. Осы Шарт мерзімінен бұрын бұзылған кезде, сыйақы осы 

Шартты бұзған күнге Банкпен белгіленген "Талап етілгенге дейін" 

салымының мөлшерлемесі бойынша қайта есептеледі, бұл ретте 

артығымен төленген сома Салым сомасынан ұсталады. Банк 

артық төленген сыйақыны толық көлемде ұстап қалу үшін Салым 

сомасы жеткіліксіз болған жағдайда Салымшы Банктің талап 

етуімен талап түскен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде 

осындай айырманы өтеп беруге міндетті.   

2.11. Қосымша жарналарға сыйақы осы Шартпен белгіленген 

мөлшерлеме бойынша ақша салынған күннен кейінгі келесі 

күннен бастап есептеледі. 

2.12. Шоттан ішінара алынғаннан кейін қалған Салым сомасына 

сыйақы есептеу осы Шартпен белгіленген мөлшерлеме бойынша 

ақша алынған күннен кейінгі келесі күннен бастап жүргізіледі. 

2.13. Салымшының бірінші жетекшісі және (немесе) ол уәкімдік 

берген уәкілетті тұлғалар Салымға иелік ету құқығына ие. 

Салымшы атынан Шотта орналасқан ақшаға иелік етуді жүзеге 

асыратын тұлғалардың құқықтары қолтаңбаның (-лардың) 

үлгісі(-лері) бар құжаттарда көрсетілген тұлғалардың өкілеттігін 

растайтын құжаттарды қосумен, Банкке сол құжаттарды ұсыну 

арқылы Салымшымен расталады. 

2.14. Салымшы Банкке өзі/ірі акционерлер немесе Салымшының 

жарғылық капиталында 10 % және одан көп мөлшерде үлеске 

құқығы бар (тікелей немесе жанама) тұлғалар туралы ақпаратты 

оның ішінде Салымшы АҚШ тұлғасы/резиденті, ал ірі 

акционерлер немесе Салымшының жарғылық капиталында 10 % 

және одан көп мөлшерде үлеске құқығы бар (тікелей немесе 

жанама) тұлғалар АҚШ резиденттері/азаматтары (грин-карта 

иелері) болып табылады деп болжауға негіз беретін нәтижесінде 

бір немесе бірнеше белгілер пайда болуы мүмкін жайттар 

өзгерген жағдайда, АҚШ-тың Салық қызметіне ақпаратты ашуға 

өзінің сөзсіз келісімін береді.  

2.15. Салымшы осы Шартты жасау және орындау мақсаттарында 

ол Банкке Салымшы уәкілеттеген жеке тұлғалардың (оның ішінде 

және нақтырақ айтқанда – Салымшының қызметкерлерінің) 

дербес деректерін баяндайтын  ақпарат пен құжатты беретінін 

түсінеді. Дербес деректерді қорғау мәселелерін реттейтін 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, Салымшы  

вознаграждения год считается равным 360 дням, месяц равным 

30 дням. 

2.6. Налог у источника выплаты для юридических лиц (далее-

Налог) удерживается либо не удерживается при выплате 

вознаграждения в случаях, предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан. 
Выплата вознаграждения (за вычетом Налога, в случае его 

удержания), производится ежегодно по реквизитам, указанным 

в главе 6 настоящего Договора. 

При этом ставка вознаграждения по вкладу может быть 

пересмотрена Банком в одностороннем порядке один раз в 

год с момента заключения настоящего договора. 
2.7. Стороны договариваются о том, что ставка вознаграждения, 

предусмотренная настоящим Договором, может быть изменена 

Сторонами, путем направления Банком уведомления согласно 

приложение №1 к настоящему Договору за 10 (десять) 

календарных дней до даты введения ставки вознаграждения в 

действие. 

При неполучении Банком от Клиента уведомления о 

несогласии с изменением ставки вознаграждения до истечения 

10 (десятидневного) срока, изменение ставки вознаграждения, 

считается принятым Клиентом и вводится в действие на 11 

(одиннадцатый) календарный день.    

В случае, не согласия с условиями, предусмотренными в 

уведомлении, Договор считается расторгнутым Сторонами с 

даты получения Банком соответствующего уведомления от 

Клиента, направленного до введения Банком в действие 

измененной ставки вознаграждения.           

2.8. Если окончание срока Вклада приходится на нерабочий 

или праздничный день, начисление вознаграждения по Вкладу 

по ставке установленной пунктом 2.1. настоящего Договора 

прекращается в последний рабочий день, начисление 

вознаграждения за нерабочий или праздничный день 

продолжается по ставке Вклада «До востребования», а возврат 

Вклада производится Банком на следующий рабочий день. 

2.9. Капитализация по Вкладу не предусмотрена. 

2.10. При досрочном расторжении настоящего Договора, 

вознаграждение пересчитывается по ставке Вклада «До 

востребования», установленной Банком на дату расторжения 

настоящего Договора, при этом излишне выплаченная сумма 

удерживается из суммы Вклада. В случае недостаточности 

суммы Вклада для удержания Банком излишне выплаченного 

вознаграждения в полном объеме, Вкладчик по требованию 

Банка обязан возместить такую разницу в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты поступления требования.   

2.11. Начисление вознаграждения на дополнительные взносы 

производится со дня, следующего за днем внесения денег, по 

ставке, установленной настоящим Договором. 

2.12. Начисление вознаграждения на сумму Вклада, 

оставшуюся после частичного изъятия денег со Счета, 

производится со дня, следующего за днем изъятия денег, по 

ставке, установленной настоящим Договором. 

2.13. Вкладом вправе распоряжаться первый руководитель 

Вкладчика и (или) иные уполномоченные им лица. Права лиц, 

осуществляющих от имени Вкладчика распоряжение деньгами, 

находящимися на Счете, подтверждаются Вкладчиком путем 

предоставления Банку документа с образцом (-ами) подписи (-

ей), с приложением документов, подтверждающих 

полномочия, указанных в них лиц 

2.14. Вкладчик предоставляет Банку свое безусловное согласие 

на раскрытие информации о нем/лицах, являющихся крупными 

акционерами либо которые имеют (прямо либо косвенно)  

право на долю в размере 10% и более в уставном капитале 

Вкладчика Налоговой Службе США, в том числе, в случае 

изменения обстоятельств, в результате которых могут 

появиться один или несколько признаков, дающих основания 

полагать о том, что Вкладчик является персоной/резидентом 

США, а лица, являющиеся крупными акционерами либо 

имеющие (прямо либо косвенно) право на долю в  

размере 10% и более в уставном капитале Вкладчика являются 

резидентами/гражданами США (обладателями грин-карты). 



  
 

 

 

көрсетілген жеке тұлғалардан Банкке дербес деректерін беруге 

және Банктің одан әрі қарай жинауына келісім алуы міндетті. 

Баяндалған жәйттерді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 

заңнамасының  талаптарын есепке ала отырып, Салымшының 

уәкілетті тұлғалары Банкке Салымшының уәкілетті өкілдерінің 

дербес деректерін жинауға және өңдеуге кедергі келтіруге 

құқылы емес, ал Банк пен Салымшының арасында жасалған және 

жасалатын Қазақстан Республикасының заңнамасы мен 

шарттарға сәйкес Банк қатаң түрде алынған дербес деректерді 

жинауды және өңдеуді міндетіне алады. 

 

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері 

 

3.1. Банктің міндеттері: 

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған 

жағдайларды санамағанда, үшінші тұлғаларға Шоттағы ақша мен 

оның қозғалысы туралы ақпаратты бермеу; 

1) Шот бойынша операцияларды  осы Шарттың және Қазақстан 

Республикасы заңнамасының талаптарына  сәйкес жүргізу және 

Салымшының талабы бойынша жүргізілген операциялардың 

әрқайсысы туралы үзінді көшірме беру; 

2)  Салымға немесе оның бөлігіне тыйым салынған жағдайда 

Салым бойынша сыйақы осы Шарттың талаптарында есептеледі; 

3)  Салымшыдан тиісті хабарлама мен Құжатты алған күннен 

бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде есептелген сыйақысымен бірге 

Салымды немесе Салымның бір бөлігін осы Шартпен 

қарастырылған тәртіпте және талаптарда қайтару; 

4) Салымды Шотқа қандай валютада енгізілсе, сол валютада 

қайтару;  

5) Салымшының хабарламасы негізінде Шотқа қате есепке 

алынған ақша сомасын хабарламаны алған күннен бастап 1 (бір) 

жұмыс күні ішінде қайтару; 

7) Салық ұсталған кезде (егер ол ҚР заңнамасының талаптарына 

сәйкес ұсталынған жағдайда), салымшының талабы бойынша 

жасалған операция фактісі бойынша Салықтың ұсталынғанын 

растау үшін Шот бойынша үзінді көшірмені ұсыну. 

3.2. Банктің құқықтары: 

1) Салымшыдан Шотты ашуға және жүргізілетін  операцияларға 

қатысты қажетті қосымша ақпарат пен құжаттарды беруді талап 

ету; 

2) Шот бойынша өткізілген операцияларға қарай Банкке төленетін 

комиссиялық сыйақыны төлеу есебіне шотты/шот-фактураны 

ұсыну немесе Банктің таңдауы бойынша, осы Шарттың 3.3-

тармағының 4) тармақшасының негізінде Шоттан комиссияның 

сомасын акцептісіз есептен шығару, ал Шотта ақшаның қажетті 

сомасы жоқ болған жағдайда, Салымшының Банкте ашылған кез 

келген шотынан комиссияның сомасын акцептісіз есептен 

шығару; Егер Банк комиссиялық сыйақының сомасын есептен 

шығаруды валютасы Салымның валютасынан өзгеше болып 

табылатын Шоттан немесе Салымшының басқа шоттарынан 

жүзеге асыратын болса, ақшаны айырбастау. Осы арқылы 

Салымшы Банкте ашылған Салымшының кез келген банктік 

шоттарынан осындай сомаларды комиссияны есептен шығару 

күніне белгіленген Банктің айырбастау бағамы бойынша 

Салымшының қосымша келісімісіз айырбастауға келісімін береді; 

3) осы Шарт бойынша Банкпен көрсетілетін төлем қызметтері 

үшін комиссияларға өзгертулер мен толықтыруларды келесі 

жағдайларда бір жақты тәртіпте енгізу:  

- халықаралық төлемдерді және/немесе ақша аударымдарын 

жасау кезінде өсіру жағына қарай; 

- оларды төмендету жағына қарай; 

- осы Шарт бойынша көрсетілетін Банктің жаңа қызметтері 

бойынша жаңа комиссияларды енгізу арқылы. 

Барлық осы жағдайларда Банк комиссияларға 

өзгертулердің/толықтырулардың күшіне ену күніне дейін 7 (жеті) 

күнтізбелік күннен кешіктірмей, олардың күшіне енген күнін 

көрсетумен,  www.eubank.kz электронды мекенжайы бойынша 

Банктің веб-сайтына тиісті хабарламаны орналастыру арқылы 

олар жайлы Салымшыға хабарлайды. 

Осы Шарт бойынша Банкпен көрсетілетін төлем қызметтері үшін 

комиссияларды өзгертудің басқа жағдайларында, олардың күшіне 

2.15. Вкладчик понимает, что в целях заключения и исполнения 

настоящего Договора, он предоставляет Банку информацию и 

документы, содержащие персональные данные физических лиц 

(в т.ч. и в частности - работников Вкладчика), уполномоченных 

представлять Вкладчика. В соответствии с законодательством 

Республики Казахстан, регулирующим вопросы защиты 

персональных данных, Вкладчик обязан взять согласия с 

указанных физических лиц на передачу Банку персональных 

данных и их дальнейший сбор Банком. Учитывая изложенное, а 

также требования законодательства Республики Казахстан, 

уполномоченные лица Вкладчика не вправе препятствовать 

Банку в сборе и обработке им персональных данных 

уполномоченных представителей Вкладчика, а Банк обязуется 

осуществлять сбор и обработку полученных персональных 

данных в строгом соответствии с законодательством 

Республики Казахстан и договорами, заключенными и 

заключаемыми между Банком и Вкладчиком. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1 Банк обязуется: 

1) не передавать третьим лицам информацию о наличии и 

движении денег на Счете, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Республики Казахстан; 

6) осуществлять операции по Счету в соответствии с 

настоящим Договором и законодательством Республики 

Казахстан и, по требованию Вкладчика, предоставлять 

выписки по каждой совершенной операции; 

7)  в случаях наложения ареста на Вклад или его часть, 

начислять вознаграждение по Вкладу на условиях настоящего 

Договора; 

8)  в течение 3 (трех) рабочих дней, со дня получения от 

Вкладчика соответствующего уведомления, возвратить Вклад с 

начисленным вознаграждением по нему либо часть Вклада в 

порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 

Договором; 

9) возвратить Вклад в той валюте, в которой он был внесен на 

Счет.  

10) возвратить на основании извещения Вкладчика ошибочно 

зачисленную на Счет сумму денег в течение 1 (одного) 

рабочего дня с даты получения извещения; 

7) при удержании Налога (в случае его удержания согласно 

требованиям законодательства РК), по требованию Вкладчика 

предоставлять выписку по Счету в подтверждение удержания 

Налога по факту совершенной операции. 

3.2. Банк имеет право: 

1) затребовать от Вкладчика необходимую дополнительную 

информацию и документы, касающиеся открытия Счета и 

проводимой операции; 

2)  выставлять счета/счета-фактуры в счет оплаты 

комиссионного вознаграждения, уплачиваемого Банку в 

зависимости от проведенной операции по Счету либо, по 

выбору Банка, на основании подпункта 4) пункта 3.3. 

настоящего Договора безакцептно списывать сумму комиссии 

со Счета, а в случае отсутствия необходимой суммы денег на 

Счете, с любого другого счета Вкладчика, открытого в Банке; 

Произвести конвертацию денег в случае, если Банк производит 

списание суммы комиссионного вознаграждения со Счета или 

иных счетов Вкладчика, в валюте, отличной от валюты Вклада. 

Вкладчик настоящим дает согласие на конвертацию таких сумм 

по обменному курсу Банка, установленному на дату списания 

комиссии без дополнительного согласия Вкладчика, с любых 

банковских счетов Вкладчика, открытых в Банке; 

3)  в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения 

в комиссии за платежные услуги, оказываемые Банком по 

настоящему Договору в следующих случаях:  

- в сторону увеличения при осуществлении международных 

платежей и/или переводов денег; 

- в сторону их уменьшения; 

- путем ввода новых комиссий по новым услугам Банка, 

оказываемым по настоящему Договору. 

http://www.eubank.kz/


  
 

 

 

ену күніне дейін 7 (жеті) күнтізбелік күннен кешіктірмей, 

олардың күшіне енген күнін көрсетумен,  www.eubank.kz 

электронды мекенжайы бойынша Банктің веб-сайтына тиісті 

хабарламаны орналастыру арқылы Салымшының келісімі 

бойынша жүзеге асырылады. Осы жағдайда Салымшы Банкке 

тиісті хабарламаны (хатты) жіберу арқылы осы Шартты 

мерзімінен бұрын бұзуға құқылы. 

 Банк көрсетілген 7 (жеті күндік) мерзім аяқталғанға дейін осы 

Шартты мерзімінен бұрын бұзу туралы хабарламаны (хатты) 

алмаған кезде, Банкпен осы Шарт бойынша көрсетілетін төлем 

қызметтері үшін комиссияларға өзгертулер Салымшымен 

қабылданған болып есептеледі және Банктің хабарламасында 

көрсетілген күні күшіне енеді.   

4) Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған 

уәкілетті мемлекеттік органдардың құжаттарының негізінде, Шот 

бойынша шығыс операцияларын тоқтату, сондай-ақ Шоттағы 

ақшаға тыйым салу. 

5) Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталған 

уәкілетті мемлекеттік органдардың құжаттарының негізінде 

Салымшының келісімінсіз Шоттан ақшаны алып қою;    

6) Қазақстан Республикасы заңнамасымен анықталған  уәкілетті 

мемлекеттік органдардың құжаттарының негізінде осы Шарттың 

2.3-тармағының 2) тармақшасымен белгіленген төмендетілмейтін 

қалдықтан төмен сомада Салымнан ақшаны ішінара алған және 

Салымшы осы Шарттың 2.3-тармағының 2) тармақшасымен 

белгіленген төмендетілмейтін қалдықтың тұтас сомасын осындай 

алу күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күн ішінде толықтырмаған 

жағдайда, бұрын есептелген сыйақыны "Талап етілгенге дейін" 

салымының мөлшерлемесі бойынша қайта есептеу, бұл ретте 

артығымен төленген сома Салымның сомасынан ұсталады және 

Шоттан ақша толығымен алынғанға дейін "Талап етілгенге дейін" 

салымының мөлшерлемесі бойынша Шоттағы ақша қалдығының 

сомасына сыйақыны есептеуді жалғастыру. 

6) осы Шарттың негізінде акцептісіз тәртіпте, Салымшыға алдын 

ала хабарламай қате есепке алынған ақшаны Шоттан есептен 

шығару; 

7) Банктің «Қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға 

(жылыстатуға) және терроризмдi қаржыландыруға қарсы iс-

қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңы мен «Шетел 

шоттарына салық салу туралы» АҚШ Заңының талаптарын 

орындауы мақсатымен Салымшыны сәйкестендіру үшін қажетті 

ақпаратты немесе құжаттарды Салымшы бермеген жағдайда 

немесе Банкте Салымшы  

«Қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға 

(жылыстатуға) және терроризмдi қаржыландыруға қарсы iс-

қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес 

қылмыстық жолмен алынған алынған кiрiстердi заңдастыруға 

(жылыстатуға) және терроризмдi қаржыландыруға Салымшының 

қатысы бар деп тануға негіздеме болғанда  осы Шартты 

орындаудан бір жақты тәртіппен бас тарту. Бұл ретте Банк 

болжамды бұзу күніне дейін 3 (үш) жұмыс күні бұрын 

Салымшыға алдын ала ескерте отырып, осы Шартты бір жақты 

тәртіппен бұзуға құқылы. 

8) Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 

(жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-

қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасымен 

қарастырылған негіздемелер бойынша және тәртіпте 

Салымшының Шоты бойынша операцияларды жасауды тоқтата 

тұру немесе оларды жасаудан бас тарту. 

3.3. Салымшының міндеттері: 

1) Қазақстан Республикасының заңнамасына және Банктің ішкі 

құжаттарында қарастырылған Шотты ашуға және  жүргізуге 

қажетті құжаттар мен ақпаратты беру; 

2) Банктің талап етуімен Салымшы мен ірі акционерлері болып 

табылатын немесе Салымшының жарғылық капиталында 10% 

және одан көбірек мөлшерде үлеске құқығы бар (тікелей немесе 

жанама) оның құрылтайшыларының (қатысушылардың/ 

акционерлердің) құқықтық мәртебесін растаушы құжаттар мен 

ақпаратты беру;  

3) Шот бойынша операцияларды Қазақстан Республикасының 

заңнамасына және  осы Шарттың талаптарына сәйкес жүргізу; 

Во всех этих случаях Банк уведомляет Вкладчика об 

изменениях/дополнениях в комиссии путем размещения  

соответствующего уведомления на веб-сайте Банка с указанием 

даты введения их в действие по электронному адресу: 

www.eubank.kz не позднее чем за 7 (семь) календарных дня до 

дня введения их в действие. 

В иных случаях изменения комиссий за платежные услуги, 

оказываемые Банком по настоящему Договору, осуществляется 

по соглашению с Вкладчиком путем размещения Банком 

соответствующего уведомления на веб-сайте Банка, с 

указанием даты введения их в действие, по электронному 

адресу:_www.eubank.kz не позднее, чем за 7 (семь) календарных 

дня до дня введения их в действие. В этом случае Вкладчик 

вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор, направив 

Банку соответствующее уведомление (письмо). 

 При неполучении Банком от Вкладчика уведомления (письма) 

о досрочном расторжении настоящего Договора до истечения, 

указанного 7 (семидневного) срока, изменение комиссии за 

платежные услуги, оказываемые Банком по настоящему 

Договору, считаются принятыми Вкладчиком и вводятся в 

действие в указанный в уведомлении Банка день.   

4) приостанавливать расходные операции по Счету, а также 

накладывать арест на деньги, имеющиеся на Счете, на 

основании документов уполномоченных государственных 

органов, определенных законодательством Республики 

Казахстан; 

5) производить изъятие денег со Счета Вкладчика без его 

согласия на основании документов уполномоченных 

государственных органов, определенных законодательством 

Республики Казахстан;  

6) в случае частичного изъятия денег с Вклада ниже 

неснижаемого остатка, установленного  подпунктом 2) пункта 

2.3. настоящего Договора, на основании документов 

уполномоченных государственных органов, определенных 

законодательством Республики Казахстан, и не пополнения 

Вкладчиком всей суммы неснижаемого остатка,  

установленного  подпунктом 2) пункта 2.3. настоящего 

Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты такого 

изъятия, пересчитать ранее начисленное вознаграждение по 

ставке Вклада «До востребования», при этом излишне 

выплаченная сумма удерживается из суммы Вклада, и 

продолжать начисление  вознаграждения на сумму остатка 

денег на Счете по ставке Вклада «До востребования» до 

полного изъятия денег со Счета; 

6) в безакцептном порядке, без предварительного уведомления 

Вкладчика на основании настоящего Договора списывать со 

Счета, ошибочно зачисленные деньги; 

7)  в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора в случае не предоставления Вкладчиком 

информации или документов необходимых для идентификации 

Вкладчика в целях исполнения Банком требований Закона 

Республики Казахстан «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» и Закона США «О 

налогообложении иностранных счетов» 

или если у Банка будут основания полагать о причастности 

Вкладчика к легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем и (или) финансированию терроризма, 

признаваемыми в соответствии с Законом Республики 

Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма». При этом Банк вправе расторгнуть Договор в 

одностороннем порядке, предварительно уведомив Вкладчика 

за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты расторжения. 

8) приостановить либо отказать в совершении операций по 

Счету Вкладчика по основаниям и в порядке, 

предусмотренным законодательством Республики Казахстан о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных незаконным путем, и финансированию 

терроризма. 

3.3. Вкладчик обязуется: 

http://www.eubank.kz/


  
 

 

 

4) Банктің қызметтері үшін ақыны ұсынылған шот-фактураларды 

алғаннан кейін 10 (он) күнтізбелік күн ішінде оларды төлеу 

арқылы немесе Банктің таңдауы бойынша Салымшының 

Шотынан комиссиялық сыйақыны акцептісіз есептен шығару 

(тікелей дебеттеу) арқылы, ал Шотта ақшаның қажетті сомасы 

жоқ болған жағдайда, Салымшының Банкте ашылған кез келген 

басқа шотынан акцептісіз есептен шығару (тікелей дебеттеу) 

арқылы осы Келісіммен қарастырылған талаптарда белгіленген 

тарифтерге сәйкес төлеу. Осы арқылы Салымшы осы Келісіммен 

қарастырылған талаптарда белгіленген тарифтерге сәйкес Банкке 

төленетін комиссиялық сыйақыны Банкте ашылған өзінің кез 

келген шоттарынан акцептісіз есептен шығаруға өзінің сөзсіз 

және кері қайтарылмайтын келісімін береді. 

5) осы Шарттың 1.1-тармағында көрсетілген Салым сомасын осы 

Шартқа Тараптардың қолдары қойылған күннен бастап 5 (бес) 

жұмыс күні ішінде Шотқа салу; 

6) осы Шартты мерзімінен бұрын бұзатын кезде бұл жөнінде 

Банкке болжамды бұзу күніне дейін 3 (үш) жұмыс күні бұрын 

жазбаша хабарлау; 

7) заңды мекенжайы, орналасқан жері, құрылтай құжаттары, 

төлем деректемелері, телефон, факс нөмірлері, 

қатысушылар/акционерлер/лауазымды тұлғалар құрамы өзгерген 

кезде, Салымды иелік етуге уәкілетті тұлғалар ауысқан кезде, 

сондай-ақ осы Шарттың талаптарын орындау үшін маңызды басқа 

өзгертулер болған жағдайда 5 (бес) жұмыс күні ішінде бұл туралы 

Банкке жазбаша түрде немесе Тараптар арасында келісілген  

байланыс құралдары арқылы хабарлау және Қазақстан 

Республикасының заңнамасына және Банктің ішкі құжаттарына 

сәйкес осындай өзгертулерді растайтын құжаттарды ұсыну.  

Кері жағдайда осы тармақта көрсетілген өзгертулер, 

деректемелері мен атауының өзгергені туралы  уақытында 

хабарламауға байланысты барлық шығындар кінәлі Тарапқа 

артылады; 

8) Банкке хабарлама жіберу арқылы Шотқа қате есептелген ақша 

сомасы туралы хабарлау; 

9) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген 

уәкілетті мемлекеттік органдардың құжаттарының негізінде  осы 

Шарттың 2.3-тармағының 2) тармақшасымен белгіленген 

төмендетілмейтін қалдықтан кем сомада Салымнан ақшаны 

ішінара алған жағдайда, осындай алу күнінен бастап 5 (бес) 

жұмыс күн ішінде осы Шарттың 2.3-тармағының 2) 

тармақшасымен белгіленген төмендетілмейтін қалдықтың 

барлық сомасын қалпына келтіру; 

10) келесі мекенжайларға электронды хабарламаны жіберу 

арқылы Банкке хабарлау: ________________  (орындаушының эл. 

мекенжайы - толтырған кезде алып тастыңыз) және 

________________ (құрылымдық бөлімше жетекшісінің эл. 

мекенжайы - толтырған кезде алып тастыңыз) немесе егер 

алынатын ақшаның сомасы 500 000 000,00 (бес жүз миллион, 00 

тиын) теңгеден артық немесе оған (валютадағы баламасына) тең 

болған жағдайда, Банкке ақшаны нақты алатын күннен 1 (бір) 

жұмыс күн бұрын жазбаша (еркін үлгіде жазылған) Өтінімді 

ұсыну. 

3.4. Салымшының құқықтары: 

1) Шоттың жай-күйі мен ондағы ақша қозғалысы туралы 

ақпаратты алу; 

2) қосымша жарналарды салу; 

3) Салымға осы Шарттың талаптарына сәйкес иелік ету; 

4) Шотқа ақшаны қолма-қол ақшасыз түрде, оның ішінде басқа 

банктерден енгізу; 

5) осы Шарттың 2.3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес 

төмендетілмейтін қалдықты сақтаумен, Салымнан ақшаны 

ішінара алу; 

6) Салымның сомасын және Салымды нақты пайдаланған уақыт 

үшін есептелген сыйақыны осы Шартпен белгіленген мөлшерде 

және талаптарда алу; 

7) Салымшының Банктің алдындағы міндеттемелерін 

қамтамасыз ету үшін Салым немесе оның бөлігін кепілге 

айналдыру және Салымды/Салым бөлігін нақты сақтау мерзімі 

1) представить документы и информацию, необходимые для 

открытия и ведения Счета, предусмотренные 

законодательством Республики Казахстан и внутренними 

документами Банка; 

2) предоставлять по требованию Банка документы и 

информацию, подтверждающие правовой статус Вкладчика и 

его учредителей (участников/акционеров), являющихся 

крупными акционерами либо имеющих (прямо или косвенно) 

право на долю в размере 10% и более в уставном капитале 

Вкладчика; 

3) производить операции по Счету в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан и условиями 

настоящего Договора; 

4) оплачивать услуги Банка в соответствии с установленными 

тарифами на условиях, предусмотренных настоящим 

Соглашением  в зависимости от проведенной операции по 

Счету, путем оплаты выставленных Банком счетов-фактур в 

течение 10 (десяти) календарных дней после их получения 

либо, по выбору Банка, путем безакцептного списания (прямое 

дебетование) комиссионного вознаграждения со Счета 

Вкладчика, а в случае отсутствия необходимой суммы денег на 

Счете, с любого другого счета Вкладчика открытого в Банке. 

Настоящим пунктом Вкладчик дает свое безусловное и 

безотзывное согласие на безакцептное списание 

комиссионного вознаграждения, уплачиваемого Банку 

согласно установленным тарифам на условиях, 

предусмотренных настоящим Соглашением, с любых своих 

счетов, открытых в Банке. 

5) внести сумму Вклада, указанную в пункте 1.1. настоящего 

Договора на Счет в течение 5 (пять) рабочих дней со дня 

подписания Сторонами настоящего Договора; 

6) при досрочном расторжении настоящего Договора 

письменно уведомить об этом Банк за 3 (три) рабочих дня до 

предполагаемой даты расторжения; 

7) при изменении юридического адреса, местонахождения, 

учредительных документов, платежных реквизитов, номеров 

телефонов, факсов, состава участников/акционеров/ 

должностных лиц, замене лиц, уполномоченных распоряжаться 

Вкладом, а также при других изменениях, имеющих значение 

для выполнения условий настоящего Договора, в течение 5 

(пяти) рабочих дней уведомить об этом Банк в письменном виде 

или по другим согласованным Сторонами средствам связи и 

предоставить   документы, подтверждающие такие изменения в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан и 

внутренними документами Банка.  

В противном случае, все убытки, связанные с несвоевременным 

уведомлением об изменениях, указанных в настоящем пункте и 

изменении реквизитов и наименования, будут отнесены на 

виновную Сторону; 

8) уведомить Банк с направлением извещения об ошибочно 

зачисленной на Счет сумме денег; 

9)  в случае частичного изъятия денег со Вклада ниже 

неснижаемого остатка, установленного подпунктом 2) пункта 

2.3. настоящего Договора, на основании документов 

уполномоченных государственных органов, определенных 

законодательством Республики Казахстан, в течение 5 (пять) 

рабочих дней с даты такого изъятия восстановить всю сумму 

неснижаемого остатка, установленного подпунктом 2) пункта 

2.3. настоящего Договора; 

10) уведомить Банк электронным сообщением на следующие 

адреса: ________________      (эл. адрес исполнителя - при 

заполнении удалить) и  _______________________  (эл. адрес 

руководителя структурного подразделения - при заполнении 

удалить), либо предоставить в Банк  письменную Заявку (в 

произвольной форме), за 1 (один) рабочий день до 

фактического изъятия денег, в случае если сумма изъятия денег 

будет больше или равна 500 000 000,00 (пятьсот миллионов, 00 

тиын) тенге (эквивалент в валюте). 

3.4. Вкладчик имеет право: 



  
 

 

 

үшін сыйақыны Тараптардың Қосымша келісімімен белгіленген 

мөлшерлеме бойынша алу. 

8) Осы Шарттың 3.2-тармағының 3) тармақшасына сәйкес және 

оның тәртібі бойынша төлем қызметтері үшін комиссияларға 

өзгертулер мен толықтырулар Банкпен енгізілген кезде, 

Салымшы олардың күшіне енген күніне дейін осы Шартты 

мерзімінен бұрын бұзуға құқылы. Бұл ретте Салым бойынша 

сыйақы осы Шартты мерзімінен бұрын бұзу күніне Банкте 

қолданыстағы "Талап етілгенге дейін" салымының мөлшерлемесі 

бойынша қайта есептеледі. 

 

4. Тараптардың жауапкершілігі 

 

4.1. Осы Шарттың талаптарын бұзған кезде Тараптар Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілікте болады. 

4.2. Банк уәкілетті мемлекеттік органдардың немесе лауазымдық 

тұлғалардың тиісті шешімдерінің және (немесе) өкімдерінің 

негізінде Шот бойынша операцияларды тоқтату және/немесе 

Шотта орналасқан ақшаға тыйым салу үшін жауапкершілікті 

көтермейді. 

 

5. Басқа талаптар 

 

5.1. Осы Шарт Салымның сомасы Шотқа түскен күннен бастап 

күшіне енеді және осы Шарттың 2.2-тармағында көрсетілген 

мерзім аяқталғанға дейін әрекет етеді. 

5.2. Салым сомасы осы Шарттың әрекет ету мерзімінің соңында 

талап етілмеген жағдайда, Банк Салымның сомасын және 

Салымшыға тиесілі сыйақыны қайтаруды осы Шарттың 6-

тарауымен қарастырылған Салымшының деректемелері бойынша 

немесе Салымды қайта ресімдеудің Тараптармен қарастырылған 

басқа әдісімен жүзеге асырады. 

5.3. Салым Салымшыға қайтарылған кезде Салым сомасы мен 

Салық шегерімімен (егер ол ұсталынған жағдайда) есептелген 

сыйақыны қайтару Салымшының осы Шарттың 6-бөлімінде 

көрсетілген деректемелер бойынша немесе сәйкес хабарламада 

көрсетілген Салымшының өзге деректемелері бойынша жүзеге 

асырылады. 

5.4. Осы Шарттың қолданылуы мына жағдайларда тоқтатылады: 

1) осы Шарттың талаптарына сәйкес Салықты есептен 

шығарумен (егер ол ұсталынған жағдайда), сыйақымен бірге 

Салым сомасын төлеумен; 

2) Салымшы Салымды немесе Салым бөлігін мерзімінен бұрын 

алған кезде, одан кейін Салымдағы қалдық осы Шарттың 2.3-

тармағының 2) тармақшасымен белгіленген төмендетілмейтін 

қалдықтан кем болғанда. Салымшы Салым бөлігін алған кезде, 

одан кейін Салымдағы қалдық осы Шарттың 2.3-тармағының 2) 

тармақшасымен белгіленген төмендетілмейтін қалдықтан кем 

болғанда, Банк 5 (бес) жұмыс күн ішінде Салымың қалған бөлігін 

және "Талап етілгенге дейін" салымының мөлшерлемесі 

бойынша қайта есептелген, Шарттың 3.1-тармағының 7) 

тармақшасымен қарастырылған жағдайларды қоспағанда,  осы 

Шарттың 6-тарауында көрсетілген деректемелері бойынша 

орналастырудың нақты мерзімі үшін есептелген сыйақыны 

қайтарады; 

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген 

уәкілетті мемлекеттік органдардың құжаттарының негізінде, осы 

Шартпен қарастырылған жағдайларда, Салықты есептен 

шығарумен (егер ол ұсталынған жағдайда) сыйақымен бірге 

Салымның тұтас сомасын алған кезде. 

4) осы Шарт Банктің бастамасымен осы Шарттың 3.2-тармағының 

7) тармақшасында қарастырылған негіздемелер бойынша 

мерзімінен бұрын бұзылғанда. 

5) осы Шарт Банктің бастамасымен осы Шарттың 3.2-тармағының 

3) тармақшасында қарастырылған негіздемелер бойынша 

мерзімінен бұрын бұзылғанда. 

5.5. Осы Шарт заңды күші бірдей мемлекеттік тілде және орыс 

тілінде 2 (екі) данада, Тараптардың әрқайсысы үшін бір-бір 

данадан жасалған. Осы Шарттың мемлекеттік тілдегі және орыс 

тіліндегі мәтіндерінің арасында алшақтық туындаған жағдайда 

Тараптар орыс  тіліндегі мәтінді басшылыққа алады. 

4) получать информацию о состоянии Счета и движении 

денег по нему; 

5) вносить дополнительные взносы; 

6) распоряжаться Вкладом в соответствии с условиями 

настоящего Договора; 

4) вносить деньги на Счет в безналичной форме, в том числе из 

других банков; 

5) частично изымать деньги с Вклада, с сохранением 

неснижаемого остатка согласно подпункту 2) пункта 2.3. 

настоящего Договора; 

6) получить сумму Вклада и начисленное вознаграждение за 

фактическое время пользования Вкладом в размере и на 

условиях, установленных настоящим Договором; 

7) перевести Вклад или его часть в залог для обеспечения 

обязательств Вкладчика перед Банком и получить 

вознаграждение за фактический срок хранения Вклада /части 

Вклада по ставке, установленной Дополнительным 

соглашением Сторон. 

8) При внесении Банком изменений и дополнений в комиссии 

за платежные услуги, согласно и в порядке подпункта 3) пункта 

3.2. настоящего Договора, Вкладчик вправе до дня ведения их в 

действие, досрочно расторгнуть настоящий Договор, при этом 

вознаграждение по Вкладу пересчитывается по ставке вклада 

«До востребования» действующей в Банке на дату досрочного 

расторжения настоящего Договора. 

 

4.Ответственность Сторон 

 

4.1. При нарушении условий настоящего Договора Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан. 

4.2. Банк не несет ответственность за приостановление 

операций по Счету и/или наложение ареста на деньги, 

находящиеся на Счете, на основании соответствующих 

решений и (или) распоряжений уполномоченных 

государственных органов или должностных лиц. 

 

5. Прочие условия 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня поступления 

суммы Вклада на Счет и действует до окончания срока, 

указанного в пункте 2.2. настоящего Договора. 

5.2. В случае не востребования суммы Вклада в конце срока 

действия настоящего Договора, Банк осуществляет возврат 

суммы Вклада и причитающегося Вкладчику вознаграждения по 

реквизитам Вкладчика, предусмотренным главой 6. настоящего 

Договора, либо иным способом переоформления Вклада, 

предусмотренных Сторонами. 

5.3. При возврате Вклада Вкладчику, возврат суммы Вклада и 

начисленного вознаграждения за вычетом Налога (в случае его 

удержания), осуществляется по реквизитам, указанным 

Вкладчиком в разделе 6.  настоящего Договора, либо по иным 

реквизитам Вкладчика, указанным в соответствующем 

уведомлении. 

5.4. Действие настоящего Договора прекращается: 

3) с выплатой суммы Вклада вместе с вознаграждением за 

вычетом Налога (в случае его удержания) в соответствии с 

условиями настоящего Договора; 

4) при досрочном изъятии Вкладчиком Вклада или части 

Вклада, после которого остаток на Вкладе становится менее 

неснижаемого остатка, установленного подпунктом 2) пункта 

2.3. настоящего Договора. При изъятии части Вклада, после 

которого остаток на Вкладе становится менее неснижаемого 

остатка, установленного подпунктом 2) пункта 2.3. настоящего 

Договора, Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней возвращает 

оставшуюся часть Вклада и пересчитанное по ставке Вклада 

«До востребования», начисленное вознаграждение за 

фактический срок размещения по реквизитам, указанным в 

главе 6. настоящего Договора, за исключением случаев, 

предусмотренных подпунктом 7) пункта 3.1. Договора; 



  
 

 

 

5.6. Осы Шартқа енгізілген өзгерістер мен толықтырулар, 

Салымшының бизнес-сәйкестендіруші нөмірінің (БСН) өзгеруіне 

әкеп соқтырмайтын Салымшы атауының өзгеруін және 

Тараптардың деректемелеріндегі өзгерістерді қоспағанда, 

жазбаша нысанда ресімделіп, Тараптардың уәкілетті өкілдері қол 

қойғанда ғана жарамды. 

5.7. Осы Шарт бойынша даулар Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес Банктің қалауы бойынша Банктің немесе 

оның филиалдарының/ өкілеттіліктерінің орналасқан жеріндегі 

Қазақстан Республикасының соттарында шешіледі. 

5.8. Осы Шартпен реттелмеген басқа қалған жағдайларда 

Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа 

алады. 

5.9. Осы Шартқа қойылған Салымшының қолы Салымшының 

www.eubank.kz электронды мекенжайы бойынша веб-сайтта 

орналасқан Банктің тарифтерімен, сондай-ақ комиссияларды 

төлеу тәртібімен және Банкпен осы Шартпен қарастырылған 

тәртіпте тарифтерді қайта қарастыру мүмкіндігімен 

танысқандығын және келісетіндігін растайды.  

 

6. Тараптардың орналасқан жері, деректемелері мен 

қолдары 

 
 

 «Банк» 

 

«Еуразиялық банк» АҚ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________  

 

_______________________/   

        20__жылғы 

«____»__________    

      

М.О. 

«Салымшы» 

 

 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

________________________

______________________ 

 

______________________/   

        20__ жылғы 

«____»___________    

      

М.О. 

3) при изъятии всего Вклада вместе с вознаграждением за 

вычетом Налога (в случае его удержания) в случаях, 

предусмотренных настоящим Договором, на основании 

документов уполномоченных государственных органов, 

определенных законодательством Республики Казахстан. 

4) при досрочном расторжении настоящего Договора по 

инициативе Банка по основаниям, предусмотренным 

подпунктом 7) пункта 3.2. настоящего Договора. 

5) при досрочном расторжении Договора по инициативе 

Вкладчика по основаниям, предусмотренным подпунктом 3) 

пункта 3.2. настоящего Договора. 

5.5. Настоящий Договор составлен в 2 (два) экземплярах на 

государственном и русском языках, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон. В случае возникновения разночтений между текстами 

настоящего Договора на государственном и русском языках, 

Стороны руководствуются текстом на русском языке. 

5.6. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор, 

действительны, если они оформлены в письменной форме и 

подписываются уполномоченными представителями Сторон, за 

исключением изменения наименования Вкладчика, не 

влекущего изменение бизнес-идентификационного номера 

(БИН) и изменений в реквизитах Сторон. 

5.7. Споры по настоящему Договору разрешаются в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан в 

судах Республики Казахстан по месту нахождения Банка, либо 

его филиалов/представительств по его усмотрению. 

5.8. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим 

Договором, Стороны руководствуются законодательством 

Республики Казахстан. 

5.9. Подпись Вкладчика на настоящем Договоре подтверждает, 

что Вкладчик ознакомлен и согласен с тарифами Банка, 

размещенными на веб-сайте по электронному адресу: 

www.eubank.kz, а также с порядком оплаты комиссий и 

возможностью пересмотра Банком тарифов в порядке 

предусмотренном настоящим Договором.  

 

6. Местонахождение, реквизиты и подписи Сторон 

 
 

 «Банк» 

 

АО «Евразийский банк» 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________  

 

_______________________/   

        

«____»__________20__г.    

      

М.П. 

«Вкладчик» 

 

 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

________________________

______________________ 

 

______________________/   

        

«____»___________20__г.    

      

М.П. 
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20___ жылғы "___" ____________ №___  

"Кредиттік серіктестіктер үшін салым"  

банктік салым шартына  

№1 қосымша  

  

_________________________ 

(Клиенттің атауы) 

                                                                                                      _______________________________                                                                                

_______________________________     

                                                                                                                                                 (Жетекшінің АӘТ)                                                                                                      

 

 

                              

Хабарландыру  

 

 

Құрметті  ________________________________! 

                        (Компания жетекшісінің АӘТ) 

"Еуразиялық банк" акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Банк) біздің Банкті таңдағаныңыз үшін Сізге өз ризашылығын білдіреді 

және Сіздің бизнесіңіздің болашақта өркендеуін тілейді! 

 Банк пен _____________________________ (заңды тұлғаның атауын көрсетіңіз) арасында жасалған 20___ жылғы "___" 

____________ №___ "Кредиттік серіктестіктер үшін салым" банктік салым шартының (бұдан әрі - Шарт) 2.7-тармағын назарға ала 

отырып, 20____ «___» ___________ бастап №___________________ банктік шоты бойынша сыйақы мөлшерлемесінің өзгеретіні 

жайлы хабарлаймыз. Шот бойынша сыйақы мөлшерлемесі жылдық ________% құрайтын болады, жылдық тиімді сыйақы 

мөлшерлемесі - жылдық ________%. 

Банк 10 (он күндік) мерзім өтпес бұрын Сізден  сыйақы мөлшерлемесін өзгертумен келіспеу туралы хабарламаны алмаған 

жағдайда, осы хабарламамен қарастырылған сыйақы мөлшерлемесі Сізбен қабылданған болып есептеледі және осы хабарламамен 

қарастырылған мерзім ішінде күшіне енеді.  

Сіз сыйақы мөлшерлемесін өзгертумен келіспеген жағдайда, Банк осы хабарламамен қарастырылған сыйақы мөлшерлемесі 

күшіне енгенге дейін жіберілген тиісті хабарламаны Сізден алған күннен бастап Шарт Тараптармен бұзылған болып есептеледі. 

   

 

 

Құрметпен және ынтымақтастығымыздың жемісті болуын тілей отырып, 

Филиал директоры _______________________________ 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 к Договору банковского вклада 

 «Вклад для кредитных товариществ» 

                                                                                                                                                                 №__ от «___» «___________» 20___г  

 

_________________________ 

(Наименование клиента) 

                                                                                                      _______________________________                                                                                

_______________________________     

                                                                                                                                                 (ФИО руководителя)                                                                                                      

 

 

                              

Уведомление  

 

 

Уважаемый  ________________________________! 

                        (ФИО руководителя компании) 

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) выражает Вам свою признательность за выбор нашего Банка и 

желает дальнейшего процветания Вашему бизнесу! 

 Принимая во внимание п.2.7. Договора банковского вклада «Вклад для кредитных товариществ» №____ от «_____» 

«_________» 20__ года (далее – Договор), заключенного между Банком 

и_______________________________________________(указать наименование юр. лица),  сообщаем Вам об изменении ставки 

вознаграждения по банковскому счету №___________________ с «___»   «___________» 20____года. Ставка вознаграждения по 

Счету будет составлять ________% годовых, годовая эффективная ставка вознаграждения _____% годовых. 

При неполучении Банком от Вас уведомления о несогласии с изменением ставки вознаграждения до истечения 10 

(десятидневного) срока, ставка вознаграждения, предусмотренная настоящим уведомлением, будет считаться принятой 

(акцептованной) Вами и введена в действие в сроки, предусмотренные настоящим уведомлением. 

В случае Вашего несогласия с изменением ставки вознаграждения, Договор будет считаться расторгнутым Сторонами с 

даты получения Банком от Вас соответствующего уведомления, направленного до введения в действие ставки вознаграждения, 

предусмотренной настоящим уведомлением. 

   

 

 

С уважением и пожеланием плодотворного сотрудничества, 

Директор филиала _______________________________ 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 


