«Еуразиялық банк» АҚ Алматы қ. №_ филиалының директоры /Директору Филиала №__г.
_______________ АО «Евразийский банк»
мырзаға (ханымға) /г-ну (г-же) ________________________________________ мырзаға (ханымға)
Кімнен/От: __________________________________________________________________________
ЖСН/ИИН ___________________________________________________________________________
Жеке басын куәландыратын құжат /Документ, удостоверяющий личность: _________________
Тұратын орнының мекенжайы/ Адрес места жительства: __________________________________
Телефондары/Телефоны: үй/домашний ____________________________________
жұмыс/рабочий __________________________________
ұялы байланыс/ мобильный: _______________________
E-mail:__________________________________________
Кепілсіз қарыз бойынша кредит қаражатын алу үшін ағымдағы шотты ашуға және «Еуразиялық банк» АҚ Банктік және басқа да
қызметтер көрсетудің стандартты талаптарына қосылуға (Қосылу шарты)
№_________________________ өтініш-оферта/Заявление-оферта №_________________________
на открытие текущего счета для легализации денег и присоединения к Стандартным условиям предоставления банковских и
иных услуг АО «Евразийский банк» (Договор присоединения)
Теңгемен кепілсіз қарыз бойынша кредит қаражатын алу үшін ағымдағы шот ашуды сұраймын/ Прошу открыть текущий счет в
целях легализации денег (далее – счет) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 июня 2014 года № 213-V «Об амнистии
граждан Республики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в Республике Казахстан, в связи с легализацией ими
имущества»

1. Аталған валютада шот ашуды сұраймын/ Прошу открыть cчет в валюте
_____________________
2. Резидент, Бейрезидент/Нерезидент
_____________________
3. Подписываясь ниже, я подтверждаю, что:
3. Төменде қол қою арқылы мен келесіні растаймын :
3.1. «Еуразиялық банк» АҚ Банктік және басқа да қызметтер
көрсетудің стандартты талаптарымен (Қосылу шарты) және
қолданылатын тарифтермен, мөлшерлемелермен, оның ішінде біздің
арамызда жасалатын Шарттың мәнімен, Банктің қызметтер көрсету
талаптарымен және олардың ақысын төлеу тәртібімен танысқанымды
және келісетінімді.
3.2. жалпы Қосылу шартына қосылатынымды, менің атыма бұрын
ашылған және қолданыстағы барлық банктік шоттарға оның
қолданылуымен келісетінімді, Стандартты талаптардың барлық
ережелерін толық көлемде қабылдайтынымды.
3.3. шотты ашудың кәсіпкерлік, адвокаттық, нотариалдық қызметке
немесе атқару құжаттарын орындау қызметіне (жеке сот
орындаушысының қызметіне) байланысты емес екенін. Осы тармақтың
ережелерін бұзушылық үшін өзіме жауапкершілік қабылдаймын.
3.4. мына аталғандармен келісемін:
- Банк менімен алдын ала келісімсіз біржақты тәртіпте Қосылу
шартына өзгертулер енгізу құқылы;
- Шарт енгізілген өзгертулері ескеріліп, аталған өзгертулер күшіне
енгенге дейінгі 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей, Банктің
www.eubank.kz
электрондық
мекенжайындағы
веб-сайтына
орналастырылады;
- өзгерістер жарияланған сәттен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде
Банк Қосылу шартының өзгертілген нысанымен келіспейтіндігі туралы
менің өтінішімді алмаған жағдайда мен
Шарттың
жаңа
(өзгертілген) редакциясын қабылдаймын және онымен келісемін, ал
Қосылу шарты жаңа/ өзгертілген редакциясында қолданыла береді.
- Мен төмендегі көрсетілген ақпараттың толық әрі сенімді екенін
растаймын:

3.1. ознакомлен(-а) и согласен (-на) со Стандартными условиями
предоставления банковских и иных услуг АО «Евразийский банк»
(Договор присоединения) и применимыми тарифами, ставками, в
том числе с предметом заключаемого между нами Договора,
условиями оказания Банком услуг и порядком их оплаты;
3.2. присоединяюсь к Договору
присоединения в целом,
соглашаюсь с распростаранением его действия на все ранее
открытые и действующие банковские счета, открытые на мое имя:
принимаю все положения Стандартных условий в полном объеме.
3.3. открытие счета не связанно с предпринимательской,
адвокатской, нотариальной деятельностью или деятельностью по
исполнению исполнительных документов (деятельности частного
судебного
исполнителя).
Ответственность
за
нарушение
положений настоящего пункта принимаю на себя:
3.4. соглашаюсь, что:
 Банк вправе в одностороннем порядке без предварительного
согласования со мной вносить изменения в Договор присоединения;
 с учетом внесенных изменений Договор размещается на веб-сайте
Банка по электоронному адресу www.eubank.kz, не позднее, чем за
10 (десять) календарных дней до вступления таких изменений в
силу;
 счет открывается в целях легализации денег и не будет
использоваться в иных целях;
 в случае неполучения Банком моего заявления о несогласии с
измененной формой Договора присоединения в течение 10 (десяти)
календартных дней с момента опубликования изменений, я
принимаю новую (измененную) редакцию Договора, согласен с ней,
а
Договор
присоединения
продолжает
действовать
в
новой/измененной редакции;
 нижеуказанная информация является достоверной и полной:
Иә/ Да

Сіз АҚШ азаматысыз ба ? /Являетесь ли Вы гражданином США?
Сіздің АҚШ-та тұруға ықтиярхатыңыз бар ма ?/Имеете ли Вы вид на жительство в США?
Сіздің туған жеріңіз АҚШ аумағы ма ?/ Является ли Вашим местом рождения территория США?
Сіздің тұрақты тұратын жеріңіз немесе тіркелген мекенжайыңыз АҚШ аумағында ма ? /Имеете ли Вы постоянный адрес
проживания или адрес регистрации на территории США?
Сіздің АҚШ-та тіркелген телефон нөміріңіз бар ма (стационарлық, ұялы) ? /Имеете ли Вы номер телефона (стационарный,
мобильный), зарегистрированный в США?
Сіз өзіңіздің «Еуразиялық банк» АҚ-тағы шотыңыздан АҚШ-тағы шотқа (банктегі) ақша қаражатын аудару бойынша ұзақ
мерзімді төлем тапсырмаларыңыз бар ма немесе ресімдеуді ойлап жүрсіз бе? /Имеете ли Вы или собираетесь оформить
долгосрочные платежные поручения по перечислению денежных средств на счет (банков) в США со своего счета в АО
«Евразийский банк»?
Сіз АҚШ-та тұратын немесе ықтиярхаты бар тұлғаға «Еуразиялық банк» АҚ-та ашылған банктік шотты басқаруға сенімхат
бердіңіз бе?/ Выдавали ли Вы доверенность на управление банковским счетом, открытом в АО «Евразийский банк», лицу,
имеющему прописку или место жительство в США?

Осы арқылы АҚШ резидент/Настоящим сообщаю, что резидентом США:
екенімді хабарлаймын/Являюсь □
болып табылмайтындығымды/не являюсь □

1

Жоқ/Нет

Сұрақтарға берген жауаптарым менің сөздерімнің негізінде дұрыс көрсетілген, оны өз қолыммен растаймын/ Ответы на вопросы
обозначены правильно, с моих слов, что подтверждаю своей подписью _________________________________________

4. Осы арқылы келесіні хабарлаймын /Настоящим сообщаю, что:
- Шетелдік көпшілікке белгілі тұлға/Иностранным публичным должностным лицом:
екенімді /Являюсь □
болып табылмайтынымды/Не являюсь □
- Қазақстан Республикасы Салық кодексінің белгілеуі бойынша Қазақстан Республикасының резиденті/резидентом Республики
Казахстан по определению Налогового кодекса Республики Казахстан
екенімді/Являюсь □, өйткені/так как:
 постоянно, а именно не менее ста восьмидесяти трех календарных дней (включая дни приезда и отъезда) в последнем
последовательном двенадцатимесячном периоде пребываю в Республике Казахстан. / үнемі, нақты айтқанда жүз сексен
үш күнтізбелік күннен кем емес (келу және кету күндерін қоса) соңғы жүйелі он екі айлық кезеңде Қазақстан
Республикасында боламын.
 непостоянно пребываю в Республике Казахстан, но центр моих жизненных интересов1 находится в Республике
Казахстан. / Қазақстан Республикасында үнемі болмаймын, бірақ менің өмірлік маңызы бар ортам1 Қазақстан
Республикасында болып табылады.
 мной подано заявление о приеме в гражданство Республики Казахстан или о разрешении постоянного проживания в
Республике Казахстан без приема в гражданство Республики Казахстан. / мен Қазақстан Республикасының азаматтығын
қабылдау туралы немесе Қазақстан Республикасының азаматтығын қабылдамай Қазақстан Республикасында тұрақты
тұруға рұқсат беру туралы өтініш бердім.
болып табылмайтындығымды/Не являюсь □
5. Осы Өтініш «Еуразиялық банк» АҚ банктік және басқа қызметтерді берудің Стандартты талаптарының (Қосылу шартының)
ажыратылмас бөлігі болып табылады/Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Стандартных условий предоставления
банковских и иных услуг АО «Евразийский банк» (Договор присоединения).

________________________________________________________________________________
(Салымшының аты-жөні/ФИО вкладчика)

_______________
(Қолы/подпись)

_______________
(күні/Дата)

Банктің Өтінішті қабылдағаны туралы белгісі (бұл бөлікті Банк қызметкері толтырады)/
Отметки Банка о принятии Заявления (данная часть заполняется работниками Банка)

Клиентке кепілсіз қарыз бойынша кредит қаражатын алу үшін келесі ағымдағы шот ашылды/ Клиенту открыт текущий счет:
№ __ _________________________
(шот нөмірі/номер счета)

________

_ _______________________

_____________________ _____________________

(Қала/город)

(бөлімше №/ № отделения)

__________________________________

__________________________________________

(Банктің уәкілетті қызметкерінің аты-жөні/
ФИО уполномоченного работника Банка)

(Қолы, мөртаңбасы/ подпись , печать)

_______________________________

___________________________________
(Банктің уәкілетті тұлғасының аты-жөні/
ФИО уполномоченного лица Банка)

(Қолы, мөртаңбасы/ подпись , печать)

Күні/Дата _________ уақыты/время ____________

1
Центр жизненных интересов физического лица рассматривается как находящийся в Республике Казахстан при одновременном выполнении следующих
условий:/ Жеке тұлғаның өмірлік маңызы бар ортасы келесі талаптар бір уақытта орындалған жағдайда Қазақстан Республикасында болу ретінде қарастырылады:
1) физическое лицо имеет гражданство Республики Казахстан или разрешение на проживание в Республике Казахстан (вид на жительство);/ 1) жеке
тұлғаның Қазақстан Республикасының азаматтығы бар немесе Қазақстан Республикасында тұруға рұқсаты (ықтиярхаты) бар;
2) семья и (или) близкие родственники физического лица проживают в Республике Казахстан;/ 2) жеке тұлғаның отбасы және(немесе) жақын туыстары
Қазақстан Республикасында тұрады;
3) наличие в Республике Казахстан недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности или на иных основаниях физическому лицу и (или)
членам его семьи, доступного в любое время для его проживания и (или) для проживания членов его семьи./ 3) Қазақстан Республикасында жеке тұлғаға және
(немесе) оның отбасы мүшелеріне меншік құқығында немесе өзге негіздерде тиесілі, оның тұруына және (немесе) оның отбасы мүшелерінің тұруына кез келген
уақытта қолжетімді жылжымайтын мүліктің болуы.
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