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Бөлшек бизнес үлгі шарттарының/үлгі құжаттарының жинағы/ 

Сборник типовых договоров/типовых документов розничного 

бизнеса 
 

Өтініш-келісім (кредиттік бюроға, «Азаматтарға арналған үкімет» МК, дербес деректер, фотобейнелеу, қарызды алу 

бойынша)/  

Заявление–согласия (в кредитное бюро, в ГК «Правительство для граждан», по персональным данным, по 

фотоизображению, по получению займа) 

«__» ________ ____ жылғы /года 

 Мен/Я, ____________________________________________________________________________________, ЖСН/ИИН 

_______________________: 

- «Еуразиялық банк» АҚ-та орналасқан және сонымен бірге 

«Еуразиялық банк» АҚ-қа болашақта түсетін менің қаржылық 

және басқа да мүліктік  сипаттағы міндеттемелеріме қатысты 

мен туралы ақпаратты, ақпарат беру туралы шарт жасалған 

барлық кредиттік бюроларға беруге өзімнің сөзсіз және ерікті 

келісімімді беремін; 

 

- «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» ҚР Заңының 

15-бабына сәйкес «Адами ресурстарды дамыту орталығы» АҚ-

қа ашуға және барлық несиелік бюролар мен «Еуразиялық 

банк» АҚ-қа менің жеке мәліметтерім мен кірістерімді 

анықтайтын, менің несие қабілеттілігімді бағалау үшін ақпарат 

алуға келісімін беремін; 

- Мен «Еуразиялық банк» АҚ-қа аудитор жүргізу туралы  шарт 

жасасқан аудиторлық компания туралы қажетті талап етілген 

ақпаратты беруге «Еуразиялық банк» АҚ-ға сөзсіз және ерікті 

түрде келісемін; 

- кредиттік бюроларда жатқан және сонымен бірге кредиттік 

бюроларға болашақта түсетін менің қаржылық және басқа да 

мүліктік  сипаттағы міндеттемелеріме қатысты мен туралы 

ақпараттың, оның ішінде болашақта Қазақстан 

Республикасының «Кредиттік бюро және Қазақстан 

Республикасында кредиттік бюроны қалыптастыру 

туралы» Заңының 26-бабының                      2-тармағының 1-

1) тармақшасының ережелеріне сәйкес, кредиттік тарих 

субъектісі ретінде менің кредитке қабілеттігімді бағалау 

мақсатымен «Еуразиялық банк» АҚ жіберген кредиттік 

есепті беру туралы сұрауды  берілуіне (алуына) өзімнің сөзсіз 

және ерікті келісімімді беремін. 

 

Осы менің келісімім менімен және «Еуразиялық банк» АҚ 

арасында жасалған қандай да бір банктік қарыз шартының, 

өтініштің (кредиттік өтінімнің), өтініштің (кредиттік 

лимит алуға кредиттік өтінімнің), өтініш-офертаның 

және басқа құжаттың (бұдан әрі –шарт) әрекетінің 

мерзімдерімен шектелмейді және «Еуразиялық банк» АҚ-

та кез келген уақытта, сонымен бірге шарт жабылғаннан, 

тоқтатылғаннан, бұзылғаннан кейін де, оның ішінде маған 

басқа жаңа банктік өнімдерді ұсыну мақсатында 

пайдаланылуы мүмкін; 

- ҚР «Зейнетақымен қамтамасыз ету туралы»  Заңының                

57-бабына сәйкес «Еуразиялық банк» АҚ-тың «Азаматтарға 

арналған үкімет» МК-ге берілген менің зейнетақылық 

төлемдерімнің саны мен орташа сомасына қатысты ақпаратты 

алуына келісімімді беремін; 

- Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 

«Банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін 

жүзеге асыратын ұйымдардың электрондық банк қызметтерін 

көрсету қағидаларын бекіту туралы» 2016 жылғы 31 тамыздағы 

№ 212 қаулысының 22-3-тармағына сәйкес сәйкестендіру 

құралы арқылы расталған менің дербес деректерімді жинауға, 

өңдеуге, сақтауға және, оның ішінде қажет болған кезде үшінші 

тұлғаларға ұсынуға келісім беремін; 

- «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан 

Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V Заңы мен 

Қазақстан Республикасының басқа да заң актілеріне (бұдан әрі 

бірге «Заң» деп аталады) сәйкес осы арқылы  

Банкке/Кредиторға/Цессионарийге/Банктің агентіне/өкіліне/ 

серіктесіне/Агрегаторға/Байланыс операторына электрондық, 

қағаз жүзінде және (немесе) басқа да материалдық 

тасымалдаушыда берілген, 

Банкке/Кредиторға/Цессионарийге/Банктің агентіне/ 

өкіліне/серіктесіне/Агрегаторға және/немесе Байланыс 

операторына оның қызметі барысында және/немесе азаматтық-

- даю свое безусловное и добровольное согласие на 

предоставление во все кредитные бюро, с которыми заключен 

договор о предоставлении информации, информации обо мне, 

касающейся моих финансовых и других обязательств 

имущественного характера, находящейся в АО «Евразийский 

банк», и которая также в будущем поступит в АО «Евразийский 

банк»; 

- в соответствии со статьей 15 Закона РК «О персональных 

данных и их защите» настоящим даю свое согласие на 

раскрытие АО «Центр развития трудовых ресурсов» и 

получение всеми кредитными бюро и АО «Евразийский банк» 

моих персональных данных и сведений, определяющих мои 

доходы, в целях оценки моей кредитоспособности; 

- даю свое безусловное и добровольное согласие на 

предоставление АО «Евразийский банк» необходимой, 

требуемой информации аудиторской компании, с которой АО 

«Евразийский банк» заключен договор о проведении аудита; 

- даю свое безусловное и добровольное согласие на выдачу 

(получение) АО «Евразийский банк» информации, обо мне, 

касающейся моих финансовых и других обязательств 

имущественного характера, находящейся в кредитных бюро, 

включая информацию, которая поступит в кредитные бюро в 

будущем, в том числе запросы о представлении кредитного 

отчета, направленные АО «Евразийский банк» в кредитные 

бюро с целью оценки моей кредитоспособности в будущем, 

как субъекта кредитной истории, в соответствии с 

положениями подпункта 1-1) пункта 2 статьи 26 Закона 

Республики Казахстан «О кредитных бюро и формировании 

кредитных историй в Республике Казахстан». 

Данное мною настоящее согласие не ограничивается 

сроками действия какого-либо договора банковского займа, 

заявления (кредитной заявки), заявления (кредитной 

заявкой на получение кредитного лимита), заявления – 

оферты и иного документа (далее-договор), заключенного 

между мною и АО «Евразийский банк», и может быть 

использовано АО «Евразийский банк» в любое время, а 

также и после закрытия, прекращения, расторжения 

договора, в том числе, и с целью предложения мне иных, 

новых банковских продуктов; 

- В соответствии со статьей 57 Закона РК «О пенсионном 

обеспечении в РК» даю согласие на получение АО 

«Евразийский банк» информации, предоставляемой ГК 

«Правительство для граждан», касающейся количества и 

средней суммы моих пенсионных выплат; 

- В соответствии с пунктом 22-3 Постановления Правления 

Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 

года № 212 «Об утверждении Правил оказания банками и 

организациями, осуществляющими отдельные виды 

банковских операций, электронных банковских услуг» даю 

согласие на сбор, обработку, хранение и представление, в том 

числе при необходимости третьим лицам, моих персональных 

данных, подтвержденного посредством идентификационного 

средства; 

- в соответствии с Законом Республики Казахстан «О 

персональных данных и их защите» от 21 мая 2013 года № 94-

V ЗРК и иными законодательными актами Республики 

Казахстан (далее совместно именуются как «Закон») 

предоставляю 

Банку/Кредитору/Цессионарию/агенту/представителю/партне

ру Банка/Агрегатору/Оператору связи свое согласие на сбор и 

обработку моих персональных данных обо мне, в том числе 

биометрических данных, зафиксированных на электронном, 

бумажном и (или) ином материальном носителе, которые будут 

или стали известны 
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бизнеса 
 

құқықтық және олардың арасындағы басқа да қатынастар 

аясында белгілі болатын не белгілі болған мен туралы дербес 

деректерді жинауына және өңдеуіне келісімімді беремін. 

Банк/Кредитор/Цессионарий/Банктің 

агенті/өкілі/серіктесі/Агрегаторы/ байланыс  операторы дербес 

деректерді тек Заңға сәйкес және/немесе мен және 

Банк/Кредитор/ Цессионарий/Банктің 

агенті/өкілі/серіктесі/Агрегаторы/Байланыс операторы 

арасында жасалған/жасалатын шарт аясында ғана жинауға 

және өңдеуге құқылы. Оның ішінде «Еуразиялық банк» АҚ-ға 

менің дербес деректерімді, оның ішінде жеке тұлғалардың 

Мемлекеттік дерекқорынан электрондық, қағаз және (немесе) 

өзге де материалдық тасымалдауышта тіркелген биометриялық 

деректерімді алуға келісім беремін. 

 

 

             Бұл ретте, осы келісімді қайтарып алу Заңға қайшы 

болса немесе менің Банк/Кредитор/Цессионарий/Банктің 

агенті/өкілі/серіктесі/Агрегаторы/Байланыс операторы 

алдында орындалмаған міндеттемелерім болған жағдайда, 

Заңға сәйкес менің  (немесе менің заңды өкілімнің/сенімхат 

бойынша мүддемді білдіретін тұлғаның) осы келісімді 

қайтарып алуға құқығымның болмайтыны туралы маған 

белгілі. 

Осы арқылы мен (немесе менің заңды өкілім/сенімхат 

бойынша мүддемді білдіретін тұлға) 

Банк/Кредитор/Цессионарий/Банктің агенті/өкілі/серіктесі/ 

Агрегаторы/ Байланыс операторы Заң талаптарын және/немесе 

арамызда қол жеткізілген уағдаластықтарды сақтаған жағдайда 

Банкке/Кредиторға/Цессионарийге/Банктің агентіне/өкіліне/ 

серіктесіне/Агрегаторға/Байланыс операторына бұдан әрі 

дербес деректерімді жинау және өңдеу қатысында қандай да бір 

наразылықтар білдірмейтінімді растаймын. 

 

- «Еуразиялық банк» АҚ-тың фото- және/немесе видеобейнем 

келесі әрекеттерді жүргізу үшін пайдалануына келісімімді 

беремін: 

1) кредиттік досье құрастыру, жеке басымды және 

қарызды ресімдеу және қызмет көрсету барысында қол 

қойылатын шарттарды/құжаттарды тексеру үшін; 

2) қарыз/банктік қызмет көрсету және сот талқылаулары 

бойынша шартты (-тарды) орындау бойынша міндеттемелер 

бұзылған жағдайда оларды басқа менің деректеріммен бірге 

уәкілетті мемлекеттік органдарға беру үшін. 

 

Банку/Кредитору/Цессионарию/агенту/представителю/партне

ру Банка/Агрегатору и/или Оператору связи, в процессе его 

деятельности и/или в рамках гражданско-правовых и иных 

отношений между нами.     

Банк/Кредитор/Цессионарий/агент/представитель/партнер 

Банка/Агрегатор/оператор связи вправе осуществлять сбор и 

обработку персональных данных, в том числе биометрических 

данных только в рамках и в соответствии с Законом и/или 

договором, заключенными/заключаемыми между мной и 

Банком/Кредитором/Цессионарием/ агентом/ 

представителем/партнером Банка/Агрегатором/Оператором 

связи. В том числе даю согласие на получение АО 

«Евразийский банк» моих персональных данных, в том числе 

биометрических данных, зафиксированных на электронном, 

бумажном и (или) ином материальном носителе из 

Государственной базы данных физических лиц. 

При этом, мне известно, что согласно Закону я (или мой 

законный представитель/лицо, представляющее интересы по 

доверенности) не вправе отозвать настоящее согласие в 

случаях, если этот отзыв будет противоречить Закону либо при 

наличии моих неисполненных обязательств перед 

Банком/Кредитором/Цессионарием/агентом/представителем/п

артнером Банка/Агрегатором/Оператором связи. 

 

Настоящим, я (или мой законный представитель/лицо, 

представляющее интересы по доверенности) подтверждаю, что 

каких-либо претензий к 

Банку/Кредитору/Цессионарию/агенту/представителю/партне

ру Банка/Агрегатору/Оператору связи касательно сбора и 

обработки персональных данных, в том числе биометрических 

данных в дальнейшем иметь не буду, при условии соблюдения 

Банком/Кредитором/Цессионарием/ агентом/ 

представителем/партнером Банка/Агрегатором/Оператором 

связи требований Закона и/или достигнутых между нами 

договоренностей. 

- даю согласие АО «Евразийский банк» на использование моего 

фото- и/или видеоизображения для осуществления следующих 

действий: 

1) для формирования кредитного досье, верификации 

личности и подписываемых договоров/ документов в процессе 

оформления и обслуживания займа; 

2) их передаче, вместе с другими моими данными в 

уполномоченные государственные органы в случае нарушения 

обязательств по исполнению договора(-ов) по 

займу/банковского обслуживания и судебных разбирательств. 

 

 

Клиенттің электрондық-сандық қолтаңбасы/Электронно-цифровая подпись клиента. 


