
 

 
«ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК» АҚ-та 

БАНКТІК САЛЫМДАРДЫ АШУ,  ЖҮРГІЗУ 

ЖӘНЕ ЖАБУДЫҢ 

СТАНДАРТТЫ ТАЛАПТАРЫ 

(Қосылу шарты) 

(заңды тұлғалар (филиалдары мен 

өкілдіктері), жеке кәсіпкерлер, жекеше 

нотариустар, жеке сот орындаушылары, 

адвокаттар, кәсіпқой медиаторлар, шаруа 

және фермер қожалықтары,  шетелдік 

дипломатиялық және консулдық өкілдіктер 

үшін) 
 

 

1. Жалпы ережелер 
1.1. Қосылу шартында қолданылатын 

анықтамалар:  

    1) Банк – «Еуразиялық банк» АҚ;  

    2) Салым – қайтару және Шартта 

көзделген мөлшерде және тәртіппен ол бойынша 

сыйақы төлеу талаптарында Клиенттен Банкке 

түскен ақша;  

    3) Үзінді көшірме –  Клиент Шотының 

белгілі уақыт кезеңіндегі жай-күйі туралы 

мәліметтер көрсетілетін, Банк тиісті түрде 

ресімдеген (қағаз тасымалдаушыда немесе 

электронды нысанда) құжат;  

   4) Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі – 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
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қаулысы бекітілген Қарыздар мен  

салымдар бойынша шынайы, жылдық, тиімді, 

салыстырмалы есептеудегі сыйақы 

мөлшерлемелерін (нақты құнын) есептеу 

қағидаларына сәйкес есептелетін, қызметтер 

бойынша шынайы, жылдық, тиімді, салыстырмалы 

есептеудегі сыйақы мөлшерлемесі;  

5) Ақша - ұлттық және шетелдік валютада 

көрсетілетін төлем құралы;  

6) Шарт – тиісті түрде ресімделген және қол 

қойылған, Банк пен Клиент алмасқан Өтініш пен 

Хабарлама және осы Қосылу шарты. Шарт Салым 

сомасы Банкке түскен күннен бастап жасалды деп 

саналады;  

7) Өтініш – банктік салымды ашуға және 

жинақ шотта Салымды орналастыруға, сондай-ақ 

Қосылу шартына қосылу туралы өтініш, Клиент 

Банкке беретін/жолдайтын және Клиенттің Банкте 

Шот ашуға, Салымды орналастыруға еркін 

білдіретін, сондай-ақ Клиенттің жалпы Қосылу 

шартына қосылғанын растайтын өтініш (№1, №2, 

№3, №4, №5 қосымшалар);  

 

 

 

 

СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ 

ОТКРЫТИЯ, ВЕДЕНИЯ И ЗАКРЫТИЯ 

БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ 

В АО «ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК» 

(Договор присоединения) 

(для юридических лиц (филиалов и 

представительств), индивидуальных 

предпринимателей, частных нотариусов, частных 

судебных исполнителей, адвокатов, 

профессиональных медиаторов, крестьянских и 

фермерских хозяйств, иностранных 

дипломатических  

и консульских представительств) 
 

1. Общие положения: 
1.1. Определения, используемые в Договоре 

присоединения:  

    1) Банк – АО «Евразийский банк»;  

    2) Вклад – деньги, поступившие от Клиента в 

Банк на условиях их возврата и выплаты по ним 

вознаграждения в размере и порядке, предусмотренных 

Договором;  

     3) Выписка – надлежащим образом, 

оформленный Банком документ (на бумажном носителе 

или в электронной форме) в котором содержатся 

сведения о состоянии Счета Клиента за определенный 

период времени;  

     4) Годовая эффективная ставка 

вознаграждения – ставка вознаграждения в достоверном, 

годовом, эффективном, сопоставимом исчислении по 

услугам, рассчитываемая в соответствии с Правилами 

исчисления ставок вознаграждения в достоверном, 

годовом, эффективном, сопоставимом исчислении 

(реальной стоимости) по займам и вкладам, 

утвержденные Национальным Банком Республики 

Казахстан от 26 марта 2012 года № 137;  

   5) Деньги – средство платежа, выражено в 

национальной и иностранной валюте;  

   6) Договор – надлежащим образом 

оформленные и подписанные Заявление и Уведомление, 

которыми обменялись Банк и Клиент и настоящий 

Договор присоединения. Договор считается 

заключенным со дня поступления суммы Вклада в Банк;  

   7) Заявление – заявление на открытие 

банковского вклада и размещение на сберегательном 

счете Вклада, а также о присоединении к Договору 

присоединения, которое Клиент 

предоставляет/направляет в Банк и содержит 

волеизъявление Клиента на открытие Счета в Банке, 

размещение Вклада, а также подтверждает 

присоединение Клиента к Договору присоединения в 

целом (Приложение №1, №2, №3, №4, №5);  



 

  8) Клиент - Шартқа сәйкес жинақ шоттың 

иесі болып табылатын заңды тұлға (филиалы мен 

өкілдігі), жеке кәсіпкер, жекеше нотариус, жеке сот 

орындаушысы, адвокат, кәсіпқой медиатор, шаруа 

және фермер қожалығы, шетелдік дипломатиялық 

және консулдық өкілдік;  

  9) Хабарлама – Клиенттің банктік 

Салымының қабылданғаны және оның Хабарламада 

көзделген талаптар бойынша Банкте 

орналастырылғаны туралы растама (Қосылу 

шартына №6 қосымша);  

 10) Тарап/Тараптар – Шарт жасасқан Банк 

пен Клиент;  

11) Шот – Салым мен сыйақының есебін 

жүргізу мақсатында Өтініш негізінде кез келген 

валютада Банкте ашылған Клиенттің банктік жинақ 

шоты;  

   12) Тарифтер - Банк көрсететін кез келген 

банктік қызметтер үшін алынатын, Банк Шарттың 

талаптарына сәйкес қолданатын Банк 

комиссияларының мөлшері. Банктің тарифтері 

Банктің ресми сайтында www.eubank.kz мекенжайы 

бойынша орналастырылады;  

  13) Жұмыс күндері - ҚР-да екінші 

деңгейдегі банктер операциялар жүргізу үшін ашық 

болатын күндер; 

   14)  Қол қою үлгілері бар құжат - 

Клиенттің атынан Шот ашуды, ондағы ақшаға иелік 

етуді, Шот жабуды жүзеге асыратын Клиенттің 

уәкілетті тұлғаларының қол қою үлгілері мен мөр 

бедерінің үлгісі бар (жеке кәсіпкерлік 

субъектілеріне жатпайтын Клиенттер үшін), ҚР 

заңнамасында қарастырылған нысандар бойынша 

берілетін құжат; 

  15) Уәкілетті тұлға - тиісті түрде 

ресімделген, осындай өкілеттіктерін растайтын 

құжаттар негізінде Шот бойынша операцияларды 

жүргізу кезінде (Шотты ашу, жабу және (немесе) 

ондағы ақшаға иелік ету) Клиенттің мүдделерін 

ұсыну өкілеттіктері берілген және Қол үлгілері бар 

құжатта көрсетілген тұлға; 

    16) Банктің ІНҚ - банктік операцияларды 

жүргізу тәртібін реттейтін Банктің ішкі нормативтік 

құжаттары. 

1.2. Қосылу шарты келесі Салым түрлеріне 

қолданылады:  

«Мерзімді», «Әмбебап», «Жинақ», «Жою қоры», 

«Талап етілгенге дейін». 

1.3. «Еуразиялық банк» АҚ-та банктік 

салымдарды ашу, жүргізу және жабудың осы 

стандартты талаптары  (Қосылу шарты) (заңды 

тұлғалар (филиалдар, өкілдіктері), жеке кәсіпкерлер, 

жекеше нотариустар, жеке сот орындаушылары, 

адвокаттар, кәсіпқой медиаторлар, шаруа және 

фермер қожалықтары,  шетелдік дипломатиялық 

және консулдық өкілдіктер үшін) (бұдан әрі - 

Стандартты талаптар/Қосылу шарты) Қазақстан 

  8) Клиент - юридическое лицо (филиал и 

представительство), индивидуальный предприниматель 

частный нотариус, частный судебный исполнитель, 

адвокат, профессиональный медиатор, крестьянское и 

фермерское хозяйство, иностранное дипломатическое  

и консульское представительство, являющееся 

владельцем сберегательного счета в соответствии  

с Договором;  

9) Уведомление – подтверждение о принятии 

банковского Вклада Клиента и размещении его в Банке 

на условиях, предусмотренных Уведомлением 

(Приложение №6 к Договору присоединения);  

10) Сторона/Стороны – Банк и Клиент, 

заключившие Договор;  

11) Счет – банковский сберегательный счет 

Клиента в Банке в любой валюте, открытый на 

основании Заявления с целью учета Вклада и 

вознаграждения;  

  12) Тарифы - размеры комиссий Банка, 

взимаемых за любые оказываемые им банковские 

услуги, применяемые Банком в соответствии с 

условиями Договора. Тарифы Банка, размещаются на  

официальном сайте Банка по адресу www.eubank.kz.;  

   13) Рабочие дни - дни, когда банки второго 

уровня в РК открыты для совершения операций; 

   14) Документ с образцами подписей - 

документ, содержащий образцы подписей 

уполномоченных лиц Клиента, осуществляющих от 

имени Клиента открытие, распоряжение деньгами на 

Счете, закрытие Счета и образец оттиска печати (для 

Клиентов, не относящихся к субъектам частного 

предпринимательства), предоставляемый по формам, 

предусмотренным законодательством РК; 

    15) Уполномоченное лицо - лицо, наделенное 

полномочиями представлять интересы Клиента при 

совершении операций по Счету (открытие, закрытие и 

(или) распоряжение деньгами на Счете) на основании 

надлежащим образом оформленных документов, 

подтверждающих такие полномочия и указанное в 

Документе с образцами подписей; 

      16) ВНД Банка - внутренние нормативные 

документы Банка, регламентирующие порядок 

проведения банковских операций. 

1.2. Договор присоединения распространяется на 

следующие виды Вкладов: 

«Срочный», «Универсальный», «Сберегательный», 

«Ликвидационный фонд», «До востребования». 

1.3. Настоящие Стандартные условия открытия, 

ведения и закрытия банковских вкладов  

в АО «Евразийский Банк» (Договор присоединения) (для 

юридических лиц (филиалов и представительств), 

индивидуальных предпринимателей, частных 

нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, 

профессиональных медиаторов, крестьянских и 

фермерских хозяйств, иностранных дипломатических и 

консульских представительств) (далее – Стандартные 

условия /Договор присоединения) разработаны в рамках 

http://www.eubank.kz/
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Республикасының Азаматтық кодексінің (бұдан әрі - 

ҚР АК) 389-бабы аясында әзірленген және олар 

«Еуразиялық банк» АҚ және осы Қосылу шартының 

1.4. тармағына сәйкес Стандартты талаптарға 

қосылған заңды тұлғалардың (филиалдары мен 

өкілдіктерінің), жеке кәсіпкерлердің, жекеше 

нотариустардың, жеке сот орындаушыларының, 

адвокаттардың, кәсіпқой медиаторлардың, шаруа 

және фермер қожалықтарының,  шетелдік 

дипломатиялық және консулдық өкілдіктердің 

(бұдан әрі мұндай тұлғалар «Клиент», «Салымшы» 

деп аталады) құқықтық қатынастарына  

қолданылады.  

1.4. Стандартты талаптарды Банк белгілеп, 

Интернет желісінде www.eubank.kz мекенжайы 

бойынша Банктің WEB-сайтында немесе мерзімді 

баспасөз басылымдарында жарияланған және 

Банктің барлық филиалдарында (Операциялық 

залдарында) орналастырылған.   

1.5. Стандартты талаптар Банктің барлық 

Клиенттері үшін бірдей және Клиент оларды 

Стандартты талаптарға тұтас, толық көлемде қосылу 

арқылы ғана қабылдауы мүмкін, мұнымен Клиент 

сөзсіз келіседі.  Клиенттің Стандартты талаптарды 

қабылдауы (Шартқа қосылуы) Клиенттің Банк 

белгілеген нысандар бойынша тиісті Өтініштерді 

(бұдан әрі – Өтініш, Өтініш-оферта) беруі және 

оларды Банктің қабылдауы арқылы білінеді.  

1.6. Өтініште Клиент Өтінішті толтырған 

күні Банк ұсынатын банктік өнім түрі көрсетіледі.  

Клиент өзіне қажетті өнімді таңдап алады; Банкке 

осындай өнімді беру бойынша мәміле жасауды 

ұсынады (Өтініште тиісті белгілерді қою арқылы 

оферта жолдайды), ал Банк Клиенттің офертасын 

акцептейді, бұл қол қою және Клиенттің 

мекенжайына Хабарламаны жіберу арқылы 

расталады.    

1.7. Банк Клиенттің оферталарын 

акцептегенге дейін қызметтер көрсетуге және 

Клиент алдында міндеттемелер көтеруге міндетті 

емес, бұл акцепт арқылы Банк Клиентке Шоттарды 

ашу, жүргізу және жабу бойынша тиісті қызметтер 

көрсетуге өз келісімін білдіреді. 

1.8. Стандартты талаптар, сондай-ақ онда 

айтылған қосымшалар, өтініштер, шарттар, 

келісімдер мен өзге де құжаттар біртұтас құқықтық 

құжатты білдіреді; бір-бірінің ажыратылмас 

бөліктері болып табылады. Банктің Шарт аясында 

қызметтерді ерікті түрде ҚР заңнамасына, Банк ІНҚ 

мен Тарифтеріне сәйкес; Тараптардың Банк 

белгілеген нысандары бойынша қағаз және/немесе 

электронды тасымалдаушыдағы құжаттарға қол қою 

кезінде және Стандартты талаптарды сақтай отырып 

көрсететіндігімен Банк пен Клиент сөзсіз келіседі. 

1.9. Банк Клиент офертасын (оферталарын) 

акцептеген жағдайда Банк пен Клиент (бұдан әрі 

бірлесіп «Тараптар» деп, әрқайсысы жекелей 

статьи 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан  

(далее – ГК РК)  и их действие распространяется на 

правоотношения АО «Евразийский банк» (далее – Банк) 

и юридических лиц (филиалов и представительств), 

индивидуальных предпринимателей, частных 

нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, 

профессиональных медиаторов, крестьянских и 

фермерских хозяйств, иностранных дипломатических и 

консульских представительств, присоединившихся к 

Стандартным условиям согласно пункту 1.4. настоящего 

Договора присоединения (далее такие лица могут 

именоваться как «Клиент», «Вкладчик»). 

1.4. Стандартные условия определены Банком и 

опубликованы на WEB-сайте Банка в сети Интернет по 

адресу www.eubank.kz или в периодических печатных 

изданиях и размещены во всех филиалах (Операционных 

залах) Банка. 

1.5. Стандартные условия едины для всех 

Клиентов Банка и могут быть приняты Клиентом не 

иначе как путем присоединения к Стандартным 

условиям в целом, в полном объеме, с чем Клиент 

безусловно согласен. Принятие Клиентом Стандартных 

условий (присоединение к Договору) выражается 

Клиентом путем подачи соответствующих Заявлений 

(далее – Заявление, Заявление-оферта) по 

установленным Банком формам, и приема их Банком.  

1.6. Заявление содержит вид банковского 

продукта, предлагаемого Банком на дату заполнения 

Клиентом Заявления. Клиент выбирает необходимый для 

себя продукт; предлагает Банку заключить сделку по 

предоставлению такого продукта (направляет оферту 

путем проставления соответствующих отметок в 

Заявлении), а Банк акцептует оферты Клиента, что 

подтверждается подписанием и направлением в адрес 

Клиента Уведомления.  

1.7. Банк не обязан предоставлять услуги и нести 

обязательства перед Клиентом, до момента акцепта 

Банком оферт Клиента, данным акцептом Банк выражает 

свое согласие на предоставление Клиенту 

соответствующих услуг по открытию, ведению и 

закрытию Счетов. 

1.8. Стандартные условия, а также упомянутые в 

них приложения, заявления, договоры, соглашения и 

иные документы представляют собой единый правовой 

документ; являются неотъемлемыми частями друг друга. 

Банк и Клиент безусловно согласны с тем, что оказание 

Банком услуг в рамках Договора осуществляется на 

добровольных началах в соответствии с 

законодательством РК, ВНД Банка и Тарифами; с 

соблюдением Стандартных условий и при подписании 

Сторонами документов на бумажных и/или электронных 

носителях по установленным Банком формам. 

1.9. В случае акцепта Банком оферты (оферт) 

Клиента все документы, подписываемые Банком и 

Клиентом (далее совместно именуются «Сторонами», 

каждый в отдельности – «Стороной» или «Банк» и 

«Клиент», соответственно), в том числе направленные 



 

тиісінше «Тарап» немесе «Банк» және «Клиент» деп 

аталады) қол қоятын, оның ішінде электронды 

тасымалдаушыда жіберілген барлық құжаттар ҚР 

АК 152-бабының аясында, яғни жазбаша нысанда 

ресімделген болып саналады.  Қосылу шарты 

жасалғаннан кейін Қосылу шартының  ережелеріне 

сәйкес Тараптар құқықтарға ие болады, өздеріне 

барлық тиісті міндеттемелерді қабылдайды, сондай-

ақ  Стандартты талаптарға және Тараптар қол 

қоятын өзге құжаттарға сәйкес, сондай-ақ ҚР 

заңнамасының талаптарына сәйкес көрсетілген 

міндеттемелерді орындамағандары үшін  

жауапкершілікте болады. 

1.10. Клиент Стандартты талаптарға қосыла 

отырып, қылмыстық әрекеттер мен ақша жылыстату 

механизмдеріне, келесілерді қосқанда, бірақ 

олармен шектелмейтін, қылмыстық жолмен алынған 

ақшаны заңдастыру, лаңкестікті, алаяқтықты, 

жемқорлықты және тағы басқаларды 

қаржыландыруға Банк пен оның Клиенттерінің 

қатысу жағдайларының алдын алу үшін Банктің 

белсенді түрде жұмыс жасайтындығын мойындайды 

және келіседі.  Банк қызметінің стандарттары  

Банктің беделін сақтауға және қорғауға, сондай-ақ 

Клиенттер сенімі мен Банк адалдығын жоғалтуды 

болдырмауға бағдарланған. Осыған байланысты 

Банк өз қарастыруымен Банк Клиенттері мен олар 

жүзеге асыратын 

мәмілелерге/Операцияларға/аударымдарға қатысты 

оқтын-оқтын өзгертіліп отыратын нақты талаптар 

белгілейді.  Егер осы мәмілелер/ 

Операциялар/аударымдар Банктің ІНҚ және/немесе 

ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес болмаса, 

Банк өз қызметтерін көрсетуден бас тартуға 

және/немесе қол қойылып қойған шарттарды 

орындаудан біржақты тәртіппен  бас тартуға, 

шарттарды бұзуға құқылы. Осыған байланысты 

Клиент Стандартты талаптарға қосыла отырып, 

Банктің Клиентке қызметтерді көрсетуден бас тарту 

құқығын, осындай бас тартумен байланысты Банкке 

наразылық білдірмейтіндігін сөзсіз растайды.      Бұл 

ретте Банктің Клиент нұсқауларын орындауды 

тоқтата тұруы, Банктің Клиент нұсқауларын 

орындаудан  бас тартуы немесе орындауды 

тоқтатуы салдарынан туындауы мүмкін Клиенттің 

залалдары үшін Банк жауапкершілікте болмайды. 

1.11. Дербес деректерді қорғау саласындағы 

ҚР заңнамасына сәйкес Тараптар кез келген 

ақпаратты, оның ішінде: тегі, аты, әкесінің аты, 

туған күні мен жері, отбасы жағдайы, білімі, 

мамандығы туралы ақпаратты және Тараптар мен 

олардың жұмыскерлеріне, контрагенттерге және 

Тараптармен байланысты  тұлғалар мен олардың 

жұмыскерлеріне тікелей немесе жанама қатысы бар, 

Банктің Клиентке Шартта көзделген қызметтерді 

көрсетуі мақсатында Шарт қолданылатын кезеңде 

кез келген уақытта Тараптарға қолжетімді болатын 

посредством электронных носителей, считаются 

оформленными в рамках статьи 152 ГК РК, то есть в 

письменной форме. После факта заключения Договора 

присоединения в соответствии с положениями Договора 

присоединения, Стороны приобретают права, 

принимают на себя все соответствующие обязательства, 

а также несут ответственность за неисполнение 

указанных обязательств, согласно Стандартным 

условиям и иным документам, подписываемым 

Сторонами, а также согласно требованиям 

законодательства РК. 

1.10. Клиент, присоединившийся к Стандартным 

условиям, признает и соглашается с тем, что Банк 

активно работает над предотвращением случаев участия 

Банка и его Клиентов в преступных действиях и 

механизмах отмывания денег, включая, без ограничения, 

легализацию денег, полученных преступным путем, 

финансирование терроризма, мошенничества, коррупции 

и так далее. Стандарты деятельности Банка 

ориентированы на сохранение и защиту имиджа Банка, а 

также на предотвращение подрыва доверия Клиентов и 

порядочности Банка. В связи с этим, Банк по своему 

усмотрению устанавливает конкретные требования к 

Клиентам Банка и сделкам/Операциям/переводам, 

осуществляемым ими, которые могут периодически 

изменяться. Если эти сделки/Операции/переводы не 

отвечают требованиям ВНД Банка и/или 

законодательства РК, Банк имеет право отказать в 

предоставлении своих услуг и/или отказаться от 

исполнения уже подписанных договоров в 

одностороннем порядке, расторгнуть договоры. В этой 

связи, Клиент, присоединяясь к Стандартным условиям, 

безусловно подтверждает право Банка отказать Клиенту 

в оказании услуг, без предъявления Банку претензий в 

связи с таким отказом. При этом, Банк не будет нести 

ответственности за убытки Клиента, которые могут 

возникнуть из-за приостановления исполнения указаний 

Клиента, отказа Банка в исполнении или прекращения 

исполнения указаний Клиента. 

1.11. В соответствии с  законодательством РК в 

сфере защиты персональных данных Стороны вправе 

осуществлять сбор, обработку, хранение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ) и 

уничтожение («Обработка») любой информации, в том 

числе: фамилии, имя, отчества, даты и места рождения, 

адреса, семейного положения, образования, профессии и 

любой другой информации («Персональные данные»), 

относящейся прямо или косвенно к Сторонам и их 

работникам, контрагентам и иным связанным со 

Сторонами лицам и их работникам, которая становится 

доступна Сторонам  в любой момент времени в период 

действия Договора в целях оказания Банком Клиенту 

услуг, предусмотренных Договором. 

1.12. Стороны обязуются обеспечивать 

соблюдение требований законодательства РК в сфере 

защиты персональных данных при Обработке 

Персональных данных другой Стороны. Стороны 



 

кез келген ақпаратты жинауға, өңдеуге, сақтауға, 

пайдалануға, тапсыруға (тарату, беру, қол жеткізу) 

және жоюға («Өңдеуге») құқылы. 

1.12. Тараптар екінші Тараптың Дербес 

деректерін Өңдеу кезінде дербес деректерді қорғау 

саласындағы ҚР заңнамасының талаптарын сақтауға 

міндеттенеді. Тараптар екінші Тараптың Дербес 

деректеріне қатысты құқыққа қайшы немесе 

кездейсоқ әрекеттерден, оның ішінде оларға 

қолжетімділіктен, оларды жоюдан, өзгертуден, 

оқшаулаудан, көшірмелеуден, беруден және 

таратудан екінші Тараптың Дербес деректерін 

қорғауға бағытталған барлық мүмкін болатын 

құқықтық, техникалық және ұйымдастырушылық 

шараларды қабылдауға міндеттенеді.  

1.13. Бір Тараптың Дербес деректерін 

өңдеуді екінші Тарап тек Шарттың 1.11. тармағында 

көрсетілген мақсаттар үшін ғана жүзеге асыратын  

болады. 

1.14. Осы Шартта көрсетілген мақсаттар 

үшін Дербес деректерді Өңдеуге беретін Тараптың 

жазбаша келісімі  Шартқа қосылу сәтінде 

алынды деп саналады. 

1.15. Дербес деректерді берген кезде 

Тараптар өз уәкілетті тұлғаларының, 

контрагенттерінің және тиісті Тараптармен 

байланысты басқа тұлғалардың немесе олардың 

қызметкерлерінің осындай Дербес деректерді беруге 

тиісті нысанда алынған келісімдерінің болатынына 

кепілдік береді және бірінші талап етумен жоғарыда 

көрсетілген тұлғалардың жазбаша келісімдерінің 

көшірмелерін екінші Тарапқа береді. 

 

2. Шотты ашу және жүргізу тәртібі 
 

2.1. Банк Клиентке Шотты ҚР қолданыстағы 

заңнамасына және Банктің ІНҚ сәйкес Шотты ашу 

үшін міндетті болып табылатын барлық қажетті 

құжаттарды Клиент берген кезде ашады.   

2.2. Банк Клиенттің ақшасының есебін 

жүргізу мақсатында Клиентке Шоттың нөмірі болып 

табылатын жеке сәйкестендіру кодын береді. 

2.3. Шот жүргізуді Банк ҚР қолданыстағы 

заңнамасына және Банктің ІНҚ сәйкес жүзеге 

асырады.  

2.4. Клиенттің сол филиалда басқа шоттары 

болған жағдайда немесе Клиентке банктік шот 

ашылған филиалдың растамасы болған кезде, толық 

құжаттар топтамасы болған жағдайда Банк Шотты 

ашу үшін қажетті құжаттарды қайтара беруді талап 

етпейді, мемлекеттік бюджеттен 

қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер үшін 

бюджетті орындау жөніндегі орталық уәкілетті 

органның рұқсатын және клиенттер - жеке тұлғалар 

үшін жеке басын куәландыратын құжатты 

қоспағанда.  

2.5.  Егер бұл тікелей қолданыстағы заңнамада 

обязуются предпринимать все возможные правовые, 

технические и организационные меры, направленные на 

защиту Персональных данных другой Стороны от 

неправомерных или случайных действий в отношении 

таких Персональных данных, в том числе доступа к ним, 

их уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления и распространения.  

1.13. Обработка Персональных данных одной 

Стороны, будет осуществляться другой Стороной 

исключительно для целей, указанных в пункте 1.11. 

Договора. 

1.14. Письменное согласие Стороны на 

Обработку Персональных данных для целей, указанных 

в настоящем Договоре, считается полученным в момент 

присоединения к настоящему Договору. 

1.15. При передаче Персональных данных, 

Стороны гарантируют, что имеют полученное в 

надлежащей форме согласие своих уполномоченных 

лиц, контрагентов и иных связанных с 

соответствующими Сторонами лиц или их работников 

на такую передачу Персональных данных и предоставит 

другой Стороне копии письменных согласий 

вышеуказанных лиц по первому требованию. 

 

2. Порядок открытия и ведения Счета.  

 
2.1. Банк открывает Клиенту Счет при 

предоставлении Клиентом всех необходимых 

документов, являющих обязательными для открытия 

Счета в соответствии с действующим законодательством 

РК и ВНД Банка.   

2.2. Банк в целях учета денег Клиента 

присваивает Клиенту индивидуальный 

идентификационный код, являющийся номером Счета. 

2.3. Ведение Счета осуществляется Банком в 

соответствии с действующим законодательством РК и 

ВНД Банка.  

2.4. В случае наличия у Клиента других счетов в 

том же филиале либо при наличии подтверждения 

филиала, в котором Клиенту открыт банковский счет, 

наличия полного пакета документов, Банк не требует 

повторного предоставления документов, необходимых 

для открытия Счета, за исключением разрешения 

центрального уполномоченного органа по исполнению 

бюджета - для государственных учреждений, 

финансируемых из государственного бюджета, и 

документа, удостоверяющего личность - для клиентов-

физических лиц.  

2.5. Банк вправе потребовать предоставления 

дополнительных документов, если это прямо 

предусмотрено действующим законодательством или 

ВНД Банка.  

2.6. Порядок и условия предоставления 

документов в случае открытия Клиентом нескольких 

счетов в Банке определяется согласно действующему 

законодательству РК и ВНД Банка.  

2.7. При замене хотя бы одного образца подписи 



 

немесе Банктің ІНҚ-да көзделсе, Банк қосымша 

құжаттардың берілуін талап етуге құқылы.  

2.6. Клиент Банкте бірнеше шот ашқан 

жағдайда құжаттарды беру тәртібі мен талаптары 

ҚР қолданыстағы заңнамасына және Банктің ІНҚ 

сәйкес анықталады.  

2.7. Ең болмаса бір қол қою үлгісін немесе 

мөр бедерін ауыстырған кезде Банкке ҚР 

қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен 

ресімделген қол үлгілері бар жаңа Құжат беріледі.   

2.8. «Мерзімді», «Жинақ», «Әмбебап» 

салымдарына салықтық берешек бойынша 

мемлекеттік кірістер органдарының  және атқару 

құжаттары бойынша атқарушылық іс жүргізу 

органдарының инкассолық өкімдері/төлем 

талаптары қойылған  жағдайда: 

2.8.1. аяқталу мерзімі басталмаған, ішінара 

ақша алу қарастырылмаған және сыйақыны төлеу 

мерзім аяғында жүзеге асырылатын Салымдар 

бойынша Шотта Ақша жеткілікті болған жағдайда 

Банк инкассолық өкімді/төлем талабын орындайды. 

Банк 2.13. тармағына сәйкес Шартты біржақты 

тәртіппен бұзады және Салымды орналастырған 

нақты мерзім үшін есептелген сыйақыны Банк 

Шартты бұзу күнінде белгілеген «Талап етілгенге 

дейін» салымының мөлшерлемесі бойынша  қайта 

есептейді, ал Шоттағы Ақша қалдығын және 

есептелген сыйақыны Шартта көрсетілген 

Клиенттің банктік шотына аударады;  

Аяқталу мерзімі басталған салымдар 

бойынша Шотта Ақша жеткілікті болған жағдайда 

Банк инкассолық өкімді/төлем талабын орындайды, 

Шоттағы Ақша қалдығын Шартта көрсетілген 

Клиенттің банктік шотына аударады. Сыйақыны 

Салым мөлшерлемесі бойынша есептейді және 

Шартта көрсетілген деректемелер бойынша төлейді.  

2.8.2. аяқталу мерзімі басталмаған, ішінара 

ақша алу қарастырылмаған және сыйақыны төлеу 

Салым мерзімі аяқталғанға дейін жүзеге 

асырылатын Салымдар бойынша Шотта Ақша 

жеткілікті болған жағдайда Банк инкассолық 

өкімді/төлем талабын орындайды. Шарттың 2.13. 

тармағына сәйкес Банк Шартты біржақты тәртіппен 

бұзады, Салымды орналастырған нақты мерзім үшін 

есептелген және/немесе төленген сыйақыны Банк 

Шартты бұзу күнінде белгілеген «Талап етілгенге 

дейін» салымының мөлшерлемесі бойынша  қайта 

есептейді. Клиентке артық төленген сыйақыны Шот 

есебінен шығарады, ал Шоттағы Ақша қалдығын 

және есептелген сыйақыны (бар болса) Шартта 

көрсетілген Клиенттің банктік шотына аударады. 

Егер инкассолық өкімді/төлем талабын 

орындағаннан кейін Шоттағы Ақша қалдығы 

Клиентке артық төленген соманы өтеуге жеткіліксіз 

болса, Банк Ақша қалдығының барлық сомасын 

есептен шығарады;  

2.8.3. ішінара ақша алу қарастырылған, 

либо оттиска печати, в Банк предоставляется новый 

Документ с образцами подписей, оформленный в 

порядке, определенном действующим 

законодательством РК.  

2.8. В случае выставления к вкладам «Срочный», 

«Сберегательный», «Универсальный» инкассовых 

распоряжений органов государственных доходов по 

налоговой задолженности и органов исполнительного 

производства по исполнительным 

документам/платежного требования: 

2.8.1. по Вкладам, по которым не наступил срок 

окончания, не предусмотрены частичные изъятия и 

выплата вознаграждения осуществляется в конце срока, 

при достаточности Денег на Счете, Банк исполняет 

инкассовое распоряжение/платежное требование. Банк, в 

соответствии с пунктом 2.13. в одностороннем порядке 

расторгает Договор и производит перерасчет 

начисленного вознаграждения по ставке вклада «До 

востребования», установленной Банком на дату 

расторжения Договора, за фактический срок размещения 

Вклада., а остаток Денег на Счете и начисленное 

вознаграждение переводит на банковский счет Клиента, 

указанный в Договоре;  

По вкладам, по которым наступил срок 

окончания, при достаточности Денег на Счете, Банк 

исполняет инкассовое распоряжение/платежное 

требование, остаток Денег на Счете переводит на 

банковский счет Клиента, указанный в Договоре. 

Начисление вознаграждения осуществляет по ставке 

Вклада и выплачивает по реквизитам указанным в 

Договоре.  

2.8.2. по Вкладам, по которым не наступил срок 

окончания, не предусмотрены частичные изъятия и 

выплата вознаграждения предусмотрена до окончания 

срока Вклада, при достаточности Денег на Счете Банк 

исполняет инкассовое распоряжение/платежное 

требование. В соответствии с пунктом  2.13. Банк в 

одностороннем порядке расторгает Договор, производит 

перерасчет начисленного и/или уплаченного 

вознаграждения по ставке вклада «До востребования», 

установленной Банком на дату расторжения Договора, за 

фактический срок размещения Вклада. Списывает со 

Счета излишне выплаченное Клиенту вознаграждение, а 

остаток Денег на Счете и начисленное вознаграждение 

(при наличии) переводит на банковский счет Клиента, 

указанный в Договоре. В случае если, после исполнения 

инкассового распоряжения/платежного требования, 

Денег на Счете недостаточно для возмещения излишне 

выплаченного Клиенту вознаграждения, Банк списывает 

всю сумму остатка Денег;  

2.8.3 по Вкладам, по которым предусмотрены 

частичные изъятия, установлен неснижаемый остаток и 

выплата вознаграждения производиться до окончания 

срока Вклада, при достаточности Денег на Счете, Банк 

исполнения инкассовое распоряжение/платежное 

требование. В случаях если исполнение инкассового 

распоряжения/платежного требования влечет нарушение 



 

төмендетілмейтін қалдық белгіленген және 

сыйақыны төлеу Салым мерзімі аяқталғанға дейін 

жүзеге асырылатын Салымдар бойынша Шотта 

Ақша жеткілікті болған жағдайда Банк инкассолық 

өкімді/төлем талабын орындайды. Инкассолық 

өкімді/төлем талабын орындау төмендетілмейтін 

қалдық талаптарын бұзуға әкеп соқтыратын 

жағдайларда Банк 2.13. тармағына сәйкес Шартты 

біржақты тәртіппен бұзады және Салымды 

орналастырған нақты мерзім үшін есептелген 

және/немесе төленген сыйақыны  қайта есептейді, 

және де Клиентке артық төленген сыйақыны Шот 

есебінен шығарады, ал Шоттағы Ақша қалдығын 

және есептелген сыйақыны (бар болса) Шартта 

көрсетілген Клиенттің банктік шотына аударады;  

2.9. Ақша инкассолық өкімдерді/төлем 

талаптарын орындау үшін жеткіліксіз болған кезде – 

Банк инкассолық өкімді/төлем талабын Ақшаның 

Шотқа түсуіне қарай  ішінара орындайды, Салымды 

орналастырған нақты мерзім үшін есептелген 

сыйақы Банкке  инкассолық өкімдер/төлем 

талаптары түскен күнде Банк белгілеген «Талап 

етілгенге дейін» салымының мөлшерлемесі 

бойынша  қайта есептеледі және Клиентке Шартта 

белгіленген мерзімде төленеді. 

2.10. «Жою қоры», «Талап етілгенге дейін» 

салымдарына  инкассолық өкімдер/ төлем талаптары 

қойылған жағдайда: Салым бойынша бұрын 

есептелген сыйақы қайта есептелмейді, сондай-ақ 

Салым мерзімі аяқталғанға дейін Шоттағы ақша 

қалдығының сомасына  Шартта көрсетілген 

мөлшерлеме бойынша сыйақы есептеу 

жалғастырылады. 

2.11. «Мерзімді», «Жинақ», «Әмбебап» 

салымдарына міндетті зейнетақы жарналары мен 

әлеуметтік аударымдар, міндетті әлеуметтік 

медициналық аударымдар бойынша мемлекеттік 

кірістер органдарының  инкассолық өкімдері 

қойылған  жағдайда:  

2.11.1. ішінара ақша алу қарастырылмаған 

және сыйақыны төлеу мерзім аяғында жүзеге 

асырылатын Салымдар бойынша инкассолық өкімді 

орындау үшін Шотта Ақша жеткілікті болған 

жағдайда Банк инкассолық өкімді орындайды және 

2.13. тармағына сәйкес Шартты біржақты тәртіппен 

бұзады, Салымды орналастырған нақты мерзім үшін 

есептелген сыйақыны Банк Шартты бұзу күнінде 

белгілеген «Талап етілгенге дейін» салымының 

мөлшерлемесі бойынша  қайта есептейді, ал 

Шоттағы Ақша қалдығын және есептелген 

сыйақыны (бар болса) Шартта көрсетілген 

Клиенттің банктік шотына аударады;  

 2.11.2. сыйақыны төлеу Салым мерзімі 

аяқталғанға дейін жүзеге асырылатын Салымдар 

бойынша Шотта Ақша жеткілікті болған жағдайда 

Банк инкассолық өкімді орындайды және 2.13. 

тармағына сәйкес Шартты біржақты тәртіппен 

условий неснижаемого остатка. Банк, в соответствии с 

пунктом 2.13. в одностороннем порядке расторгает 

Договор, и производит перерасчет начисленного и/или 

уплаченного вознаграждения за фактический срок 

размещения Вклада, и списывает со Счета излишне 

выплаченное Клиенту вознаграждение, а остаток Денег 

на Счете и начисленное вознаграждение (при наличии) 

переводит на банковский счет Клиента, указанный в 

Договоре;  

2.9. при недостаточности Денег для исполнения 

инкассовых распоряжений/платежных требований – 

Банк исполняет инкассовые распоряжения/платежные 

требования частично по мере поступления Денег на 

Счет, начисленное вознаграждение пересчитывается по 

ставке вклада «До востребования», установленной 

Банком на дату поступления в Банк инкассовых 

распоряжений/платежных требований, за фактический 

срок размещения Вклада и выплачивается Клиенту в 

срок, установленный Договором. 

2.10. В случае выставления к вкладам 

«Ликвидационный фонд», «До востребования» 

инкассовых распоряжений/ платежных требований: 

пересчет ранее начисленного вознаграждения по Вкладу 

не производиться, а также продолжается начисление 

вознаграждения на сумму остатка денег на Счете по 

ставке, указанной в Договоре, до истечения срока 

действия Вклада. 

2.11. В случае выставления к вкладам 

«Срочный», «Сберегательный», «Универсальный» 

инкассовых распоряжений органов государственных 

доходов по обязательным пенсионным взносам и 

социальным отчислениям, обязательным социальным 

медицинским отчислениям:  

2.11.1. по Вкладам, по которым не 

предусмотрены частичные изъятия и выплаты 

вознаграждения осуществляются в конце срока, при 

достаточности Денег на Счете для исполнения 

инкассового распоряжения Банк исполняет инкассовое 

распоряжение и в соответствии с пунктом 2.13. в 

одностороннем порядке расторгает Договор, производит 

перерасчет начисленного вознаграждения по ставке 

вклада «До востребования», установленной Банком на 

дату расторжения Договора, за фактический срок 

размещения Вклада., а остаток Денег на Счете и 

начисленное вознаграждение (при наличии) переводит 

на банковский счет Клиента, указанный в Договоре;  

 2.11.2. по Вкладам, по которым предусмотрена 

выплата вознаграждения до окончания срока Вклада, в 

случае достаточности Денег на Счете, Банк исполняет 

инкассовое распоряжение и в соответствии с пунктом 

2.13. в одностороннем порядке расторгает Договор, 

производит перерасчет начисленного/уплаченного 

вознаграждения по ставке вклада «До востребования», 

установленной Банком на дату расторжения Договора, за 

фактический срок размещения Вклада, Банк списывает 

со Счета излишне выплаченное Клиенту 

вознаграждение, а остаток Денег на Счете и начисленное 



 

бұзады, Салымды орналастырған нақты мерзім үшін 

есептелген/төленген сыйақыны Банк Шартты бұзу 

күнінде белгілеген «Талап етілгенге дейін» 

салымының мөлшерлемесі бойынша  қайта 

есептейді, Клиентке артық төленген сыйақыны Шот 

есебінен шығарады, ал Шоттағы Ақша қалдығын 

және есептелген сыйақыны (бар болса) Шартта 

көрсетілген Клиенттің банктік шотына аударады. 

Егер инкассолық өкімді орындағаннан кейін 

Шоттағы Ақша қалдығы Клиентке артық төленген 

соманы өтеуге жеткіліксіз болса, Банк Ақша 

қалдығының барлық сомасын есептен шығарады; 

2.11.3. инкассолық өкімді қанағаттандыру 

үшін Клиенттің Шотында Ақша жеткіліксіз болған 

кезде инкассолық өкім қолданыстағы заңнамада 

көзделген мерзім бойы Банкте сақталады. 

Инкассолық өкімді сақтау кезеңінде сыйақы есептеу 

Шарттың талаптарымен белгіленген мөлшерлеме 

бойынша жалғастырылады, бірақ Ақша Клиенттің 

шотында оқшауланады (бұл кезеңде Шарттың 

қолданылу мерзімі аяқталатын не аяқталмайтынына 

байланыссыз). Банк инкассолық өкімді орындаусыз 

қайтарған сәттен бастап (Шоттағы Ақшаның 

жеткіліксіздігі кезінде инкассолық өкімді Банкте 

сақтау мерзімі аяқталғаннан кейін немесе оны 

инкассолық өкімнің бастамашысы кері қайтарып 

алған соң), егер Шарттың қолданылу мерзімі 

аяқталмаса, Банк сыйақы есептеуді Шарттың 

талаптарымен белгіленген мөлшерлеме бойынша 

жалғастырады. Егер Шарттың қолданылу мерзімі 

аяқталса, Банк Клиентке Салымды және Шарттың 

қолданылу мерзімі үшін ғана есептелген сыйақыны 

қайтарады. Шарттың қолданылу мерзімі 

аяқталғаннан кейін инкассолық өкімді сақтау 

мерзімі үшін сыйақы есептелмейді.  

2.12. Шотта жатқан Ақшаға тыйым 

салынған, қолданыстағы заңнамада көзделген 

тәртіппен Шот бойынша шығыс операцияларын 

тоқтатқан жағдайда сыйақыны есептеу және төлеу 

Шарттың қолданылу мерзімі (Салымның қолданылу 

мерзімі) аяқталғанға дейін жалғастырылады. 

Қолданылу мерзімі аяқталғанда Банк Шарттың 

қолданылу мерзімі үшін ғана есептелген сыйақыны 

төлейді. Шарттың қолданылу мерзімі аяқталғаннан 

кейін Шоттағы Ақшаны сақтау үшін сыйақы 

есептелмейді. 

2.13. Шарттың талаптарын бұзуға әкеп 

соқтырған инкассолық өкімдерді және/немесе төлем 

талаптарын төлеу жағдайында Шартты біржақты 

тәртіппен бұзу және Клиентке Шартты бұзған 

күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде  

электронды байланыс арналары бойынша хабарлама 

жіберу арқылы немесе Тараптар үшін 

қолайлы/қолжетімді өзге тәсілмен хабарлау. 

 

 

 

вознаграждение (при наличии) переводит на банковский 

счет Клиента, указанный в Договоре. В случае если, 

после исполнения инкассового распоряжения, Денег на 

Счете недостаточно для возмещения излишне 

выплаченного Клиенту вознаграждения, Банк списывает 

всю сумму остатка Денег; 

2.11.3. при недостаточности Денег на Счете 

Клиента для удовлетворения инкассового распоряжения, 

последний хранится в Банке в течение срока, 

предусмотренного действующим законодательством. В 

период хранения инкассового распоряжения начисление 

вознаграждения продолжается по ставке, установленной 

условиями Договора, но Деньги блокируются на Счете 

Клиента (независимо, истечет ли в этот период срок 

действия Договора). С момента возврата Банком 

инкассового распоряжения без исполнения (после 

истечения установленного срока хранения в Банке 

инкассового распоряжения при недостаточности Денег 

на Счете либо его отзыва инициатором инкассового 

распоряжения), если срок действия Договора не истек, 

Банк продолжает начисление вознаграждения по ставке, 

установленной условиями Договора. Если срок действия 

Договора истек, Банк возвращает Клиенту Вклад и 

вознаграждение, начисленное только за срок действия 

Договора. За срок хранения инкассового распоряжения 

после истечения срока действия Договора 

вознаграждение не начисляется.  

2.12. В случае наложения ареста на Деньги, 

находящиеся на Счете, а также приостановления 

расходных операций по Счету в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, 

начисление и выплата вознаграждения продолжается до 

окончания срока действия Договора (срока действия 

Вклада). По истечении срока действия Банк выплачивает 

вознаграждение, начисленное только за срок действия 

Договора. За хранения Денег на Счете после истечения 

срока действия Договора вознаграждение не 

начисляется. 

2.13. В случае оплаты инкассовых распоряжений 

и/или платежных требований со Счета, повлекшие за 

собой нарушение условий Договора, в одностороннем 

порядке расторгнуть Договор и уведомить Клиента в 

течении 3 (трех) рабочих дней с даты расторжения 

Договора путем направления сообщения по электронным 

каналам связи или другим удобным/доступным для 

Сторон способом. 

 

3.  Внесение Вклада  

 
3.1. Вклад может быть внесен как банковским 

переводом с текущего счета Клиента, открытого в Банке, 

на основании Заявления Клиента, так и самостоятельно 

переведен Клиентом с текущего счета открытого в 

другом Банке, с учетом ограничений, предусмотренных 

действующим законодательством РК и Договором. 

3.2. В случае поступления указания Клиента о 

переводе денег с текущего счета в Банке, Клиент в 



 

3. Салымды енгізу  
 

3.1. Cалым ҚР қолданыстағы заңнамасында 

және Шартта көзделген шектеулерді ескерумен 

Клиенттің Өтініші негізінде Клиенттің Банкте 

ашылған ағымдағы шотынан банктік аударым жасау 

арқылы да, сондай-ақ басқа Банкте ашылған 

ағымдағы шоттан Клиенттің өздігінен аударуы 

арқылы да енгізілуі мүмкін. 

3.2. Банктегі ағымдағы шоттан ақша аудару 

туралы Клиенттің нұсқауы түскен жағдайда Клиент 

Шарттың талаптарына сәйкес ағымдағы шотта 

қажетті ақша сомасының болуын қамтамасыз етеді.  

3.3. Банк  ақшаны тікелей дебеттеу арқылы 

Клиенттің Банктегі ағымдағы шотының есебінен 

шығарып, көрсетілген ақша сомасын Шотқа 

есептейді (Клиенттің осындай есептен шығару 

туралы нұсқауы болған кезде).  Шартқа қосыла 

отырып, Клиент Салымды Шотқа енгізу мақсатында 

ақшаны ағымдағы шоттың есебінен шығаруға сөзсіз 

келісімін береді. 

3.4. Егер Шотқа түскен сома Хабарламада 

белгіленген сомадан көп немесе аз болса, бірақ 

Шартта белгіленген төмендетілмейтін қалдықтан 

кем болмаса, Салым сомасы нақты Шотқа түскен 

сома болып саналатын болады. 

 3.5. Банк белгілеген Салымның ең төменгі 

сомасынан кем соманы Шотқа енгізген кезде Шарт 

жасалмады деп саналады, ал ақша Шотқа ақшаны 

енгізгеннен кейінгі келесі жұмыс күнінен 

кешіктірілмей Өтініште көрсетілген банктік 

деректемелерге аудару арқылы қайтарылады. 

3.6. Салымды енгізгенге дейін Тараптар 

Салымның барлық келесідей елеулі талаптарын 

келіседі: салым түрі және сыйақы төлеу кезеңі; 

Салым валютасы; Салым сомасы; Салым мерзімі; 

Салым бойынша сыйақы мөлшерлемесі. Аталмыш 

талаптар Клиентке Хабарламада қарастырылады. 

Салым бойынша сыйақы мөлшерлемесін Банк 

Салымның түріне қарай белгілейді.     

 

4. Қосымша жарналар   

 
4.1. Қосымша жарналарды енгізу Салымның 

тиісті түрі бойынша көзделген шектеулерді 

ескерумен Банк анықтаған Салым түрлері бойынша 

ғана мүмкін болады.  

4.2. Қосымша жарнаны енгізу үшін Клиент 

Банктегі ағымдағы шотта қажетті соманы 

қамтамасыз ете отырып, Банкке қосымша жарна 

сомасына төлем тапсырмасын ұсынады.  Ағымдағы 

шотта ақша болмаған/жеткіліксіз болған кезде 

Тараптар Клиент қосымша Жарнадан бас тартты 

немесе Клиент ақша аударымын басқа Банкте 

ашылған ағымдағы шоттан жүзеге асырды деп 

мойындайды.  

4.3. Қосымша жарна сомасы тиісті түрде 

соответствии с условиями Договора, обеспечивает на 

текущем счете необходимую сумму денег.  

3.3. Банк списывает деньги с текущего счета 

Клиента в Банке, путем прямого дебетования и зачисляет 

указанную сумму денег на Счет (при наличии указания 

Клиента о таком списании). Присоединяясь к Договору, 

Клиент предоставляет безусловное согласие на списание 

денег с текущего счета в целях внесения Вклада на Счет. 

3.4. Если поступившая на Счет сумма больше 

или меньше суммы установленной Уведомлением, но не 

менее неснижаемого остатка, установленного 

Договором. Суммой Вклада будет считаться сумма, 

фактически поступившая на Счет. 

 3.5. При внесении на Счет суммы менее 

установленной Банком минимальной суммы Вклада, 

Договор считается не заключенным, а деньги 

возвращаются Клиенту не позднее следующего рабочего 

дня после внесения денег на Счет переводом на 

банковские реквизиты, указанные в Заявлении. 

3.6. До внесения Вклада, Сторонами 

согласовываются все существенные условия Вклада: вид 

вклада и период выплаты вознаграждения; валюта 

Вклада; сумма Вклада; срок Вклада; ставка 

вознаграждения по Вкладу. Указанные условия 

предусматриваются в Уведомлении Клиента. Ставка 

вознаграждения по Вкладу устанавливается Банком в 

зависимости от вида Вклада.     

 

4. Дополнительные взносы.   

 
4.1. Внесение дополнительных взносов возможно 

только по видам Вкладов, определенным Банком, с 

учетом ограничений, предусмотренных 

соответствующим видом Вклада.  

4.2. Для внесения дополнительного взноса 

Клиент предоставляет в Банк платежное поручение на 

сумму дополнительного взноса, обеспечив необходимую 

сумму на текущем счете в Банке. При 

отсутствии/недостаточности денег на текущем счете, 

Стороны признают, что Клиент отказался от 

дополнительного Взноса либо Клиент осуществляет 

перевод денег с текущего счета открытого в другом 

Банке.  

4.3. Сумма дополнительного взноса 

соответствующим образом увеличивает сумму Вклада. 

Дата внесения дополнительных взносов учитывается при 

начислении вознаграждения.  

4.4. При зачислении на Счет дополнительной 

суммы по Вкладу, в результате которой общая сумма 

Вклада будет превышать сумму, разрешенную 

условиями Договора, данная сумма должна быть 

признана ошибочно зачисленной, и подлежать возврату 

не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 

Денег на Счет переводом на банковские реквизиты, 

указанные в Заявлении. 

 

 



 

Салымның сомасын ұлғайтады. Қосымша 

жарналарды енгізу күні сыйақы есептеген кезде 

ескеріледі.  

4.4. Салым бойынша нәтижесінде Салымның 

жалпы сомасы Шарттың  

талаптарымен рұқсат етілген сомадан асатын 

қосымша жарнаны Шотқа енгізген кезде  бұл сома 

қате есептелген деп танылуы және Шотқа ақша 

түскен күннен кейінгі келесі жұмыс күнінен 

кешіктірілмей Өтініште көрсетілген банктік 

деректемелерге аудару арқылы қайтарылуы тиіс. 

 

5. Салымды/салым бөлігін қайтару  
 

5.1. Салым қайтаруды Банк Салым 

мерзімінің аяғында  («Мерзімді», «Жинақ», 

«Әмбебап» салымдары бойынша), Клиенттің бірінші 

талап етуімен («Талап етілгенге дейін» салымы 

бойынша), Шартта анықталған талаптар туындаған 

кезде («Жою қоры» салымы бойынша) Салымды 

қайтару мерзімдері туралы ҚР заңнамасының 

талаптарын ескерумен жүзеге асырады.  

5.2. Салымды мерзімінен бұрын ішінара алу 

тек Банк анықтаған Салымның тиісті түрлері 

бойынша ғана мүмкін болады. 

5.2.1. Салымның бір бөлігін алу үшін Клиент 

Банкке Банк белгілеген нысан бойынша салымның 

бір бөлігін алуға төлем тапсырмасын ұсынады.  

5.2.2. Клиенттің талап етуімен Салымның бір 

бөлігін беру келесі  жағдайларда жүзеге асырылады:  

 Шарттың талаптарымен Салымның бір 

бөлігін алу қарастырылған Салым бойынша Шотқа 

төлем тапсырмасы ұсынылған;  

 Салымның бір бөлігін алғаннан кейін 

Шоттағы қалдық Клиент өтініш жасаған күнде 

Шартқа сәйкес төмендетілмейтін қалдық бойынша 

талаптарға сәйкес келетін болады. 

5.3. Егер Салым мерзімі аяқталатын күн 

демалыс не мереке күніне сәйкес келсе, Салым 

бойынша сыйақыны есептеу тоқтатылады, ал Салым 

қайтаруды Банк келесі жұмыс күні жүзеге асырады.  

5.4. «Мерзімді», «Жинақ», «Әмбебап» 

Салымын Салымшы белгіленген мерзімге дейін, ал 

«Жою қоры» Салымын Шартта анықталған талаптар 

басталғанға дейін талап ететін немесе Салымның бір 

бөлігін талап ететін (егер Салымның тиісті түрі 

бойынша бұл қарастырылса) жағдайларда  Банк 

Шартты бұзады және ҚР заңнамасында көзделген 

мерзімде Клиентке Салымның толық сомасын 

немесе Салымның қалдығын қайтарады. Бұл ретте 

Банк есептелген/төленген сыйақыны Шартты бұзу 

күнінде Банк белгілеген «Талап етілгенге дейін» 

салымының мөлшерлемесі бойынша  қайта 

есептейді. Бұл ретте артық төленген соманы (егер 

бар болса) Банк Салым сомасынан ұстап қалады. 

5.5. Салымдарды қайтаруды Банк қолма-қол 

ақшасыз тәртіппен жүргізеді. Шартты орындаудан 

5. Возврат Вклада/части вклада  

 
5.1. Возврат Вклада осуществляется Банком в 

конце срока Вклада (по вкладам «Срочный», 

«Сберегательный», «Универсальный»), по первому 

требованию Клиента (по вкладу «До востребования»), 

при наступлении условий, определенных Договором, (по 

вкладу «Ликвидационный фонд») с учетом требований 

законодательства РК о сроках возврата Вклада.  

5.2. Досрочное частичное изъятие Вклада 

возможно только по соответствующим видам Вкладов, 

определенным Банком. 

5.2.1. Для изъятия части Вклада Клиент 

предоставляет в Банк платежное поручения на изъятие 

части вклада по установленной Банком форме.  

5.2.2. Выдача части Вклада по требованию 

Клиента осуществляется в случае, если:  

 платежное поручение выставлено на Счет, 

по Вкладу, по которому условиями Договора 

предусмотрено изъятие части Вклада;  

 остаток на Счете после изъятия части 

Вклада будет соответствовать требованиям по 

неснижаемому остатку в соответствии с Договором на 

дату обращения Клиента. 

5.3. Если окончание срока Вклада приходится на 

выходной или праздничный день, начисление 

вознаграждения по Вкладу прекращается, а возврат 

Вклада производится Банком на следующий рабочий 

день.  

5.4. В случаях, когда Вклад «Срочный», 

«Сберегательный», «Универсальный» затребован 

Вкладчиком до истечения установленного срока, а Вклад 

«Ликвидационный фонд» до наступления условий, 

определенных Договором, либо затребована часть 

Вклада (если это предусмотрено соответствующим 

видом Вклада), Банк расторгает Договор и возвращает 

Клиенту полную сумму Вклада или остаток Вклада в 

сроки, предусмотренные законодательством РК. При 

этом, Банк производит перерасчет 

начисленного/уплаченного вознаграждения по ставке 

вклада «До востребования», установленной Банком на 

дату расторжения Договора. При этом излишне 

выплаченная сумма (если таковая имелась) удерживается 

Банком из суммы Вклада. 

5.5. Возврат вкладов производится Банком в 

безналичном порядке. В случае расторжения Договора, 

включая отказ от исполнения Договора, возврат Вклада 

«Срочный», «Универсальный», «Ликвидационный 

фонд» осуществляется Банком в течение 5 (пяти) 

календарных дней с момента поступления 

соответствующего уведомления, возврат Вклада 

«Сберегательный» осуществляется не ранее 30 

(тридцати) календарных дней с момента поступления 

соответствующего уведомления. Счет закрывается после 

возврата Вклада. Вклад «До востребования» закрывается 

на основании заявления Клиента, написанного в 

произвольной форме. 



 

бас тартуды қоса Шартты бұзған жағдайда  Банк 

«Мерзімді», «Әмбебап», «Жою қоры» Салымын 

қайтаруды тиісті хабарлама түскен сәттен бастап 5 

(бес) күнтізбелік күн ішінде,  «Жинақ» Салымын 

қайтаруды тиісті хабарлама түскен сәттен бастап 30 

(отыз) күнтізбелік күннен ерте емес мерзімде жүзеге 

асырады. Шот Салымды қайтарғаннан кейін 

жабылады. «Талап етілгенге дейін» салымы 

Клиенттің ерікті нысанда жазылған  өтініші 

негізінде жабылады. 

5.6.  Тараптар осы арқылы Шотқа енгізілген 

Ақшаның Клиентке тек Клиенттің атына ақша 

түскен Банктің филиалында немесе Банк белгілеген 

тәртіппен Қазақстан Республикасының аумағындағы 

Банктің басқа филиалында/бөлімшесінде берілуі 

мүмкін екенімен келіседі. Қазақстан 

Республикасында Банкте жатқан немесе Банк алған 

кез келген Салымдар қатысындағы Банктің барлық 

міндеттемелері, олардың барлық сомасын немесе 

бөлігін кез келген төлеуді қоса, ҚР Қолданыстағы 

заңнамасымен реттеледі және кез келген мұндай 

төлем тек Банк орналасқан жерде немесе Қазақстан 

Республикасының аумағындағы  оның 

филиалында/бөлімшесінде жүргізілуі мүмкін.  

5.7.  Салым Шотқа қандай валютада 

енгізілсе, сол валютада қайтарылады.   

 

6. Салым бойынша сыйақы  

 
6.1. Салым бойынша сыйақы Хабарламада 

көрсетілген мөлшерлеме бойынша Салымда нақты 

орналастырылған ақшаның сомасына қарай 

есептеледі. Егер Шартта басқаша көзделмесе, 

сыйақыны есептеу кезінде бір жылдағы және бір 

айдағы күндер саны 30 (отыз) күн есебімен 

алынады, бұл ретте Шотқа Ақшаның түскен күні 

мен Салымның қолданылу мерзімі аяқталған күн бір 

күн деп саналады. 

6.2. Хабарламада қарастырылған Салым 

бойынша сыйақы мөлшерлемесі, Қосылу шартында 

көзделген жағдайларды қоспағанда, Салымның 

қолданылу мерзімі  бойы өзгермейді. 

6.3. Сыйақыны есептеу мерзімін санау 

Клиенттің Шотына Салым сомасы түскен күннен 

кейінгі  келесі күннен  басталады және Салым 

мерзімі аяқталған күні бітеді.  

6.4. Сыйақыны төлеу кезінде Банк ҚР 

қолданыстағы заңнамасында белгіленген 

жағдайларда, мөлшерде және тәртіппен төлем 

көзінен ұсталуы тиісті салықтарды ұстап қалады.  

6.5. Салым бойынша сыйақы төлеу 

кезеңділігі Салымның тиісті түрінің талаптарына 

қарай анықталады және Хабарламада 

қарастырылады.  

6.6. Қосымша жарналар және ішінара ақша 

алу көзделетін Салымдар бойынша сыйақы есептеу 

Хабарламада қарастырылған мөлшерлемелер мен 

5.6.  Стороны настоящим соглашаются с тем, что 

внесенные на Счет Деньги могут быть выданы Клиенту 

только тем филиалом Банка, в который они поступили на 

имя Клиента, или другим филиалом/подразделением 

Банка на территории Республики Казахстан в порядке, 

установленном Банком. Все обязательства Банка в 

отношении любых Вкладов, находящихся или 

полученных Банком в Республике Казахстан, включая 

любые выплаты всей их суммы или части, регулируются 

Действующим законодательством РК, и любая такая 

выплата может быть произведена только по месту 

нахождения Банка или его филиала/подразделения на 

территории Республики Казахстан.  

5.7.  Вклад возвращается в той валюте, в которой 

он был внесен на Счет.   

 

6. Вознаграждение по Вкладу 

 
6.1. Вознаграждение по Вкладу начисляется 

исходя из суммы денег, фактически размещенных во 

Вкладе, по ставке, указанной в Уведомлении. При 

расчете вознаграждения берется количество дней в году 

и в месяце 30 (тридцать) дней, если иное не 

предусмотрено Договором, при этом день поступления 

Денег на Счет и день окончания срока действия Вклада 

считаются одним днем. 

6.2. Ставка вознаграждения по Вкладу, 

предусмотренная Уведомлением, не меняется на 

протяжении срока действия Вклада, за исключением 

случаев, предусмотренных Договором присоединения. 

6.3. Отсчет срока по начислению вознаграждения 

начинается со дня, следующего за днем поступления 

суммы Вклада на Счет Клиента, и заканчивается в день 

окончания срока действия Вклада.  

 6.4. При выплате вознаграждения, Банк 

производит удержание налогов, которые подлежат 

удержанию у источника выплаты, в случаях, размерах и 

в порядке, установленных действующим 

законодательством РК. 

6.5. Периодичность выплаты вознаграждения по 

Вкладу определяется в зависимости от условий 

соответствующего вида Вклада и предусматривается в 

Уведомлении. 

6.6. По Вкладам, по которым предусмотрены 

дополнительные взносы и частичные изъятия, 

начисление вознаграждения производится с учетом 

внесенных/снятых клиентом Денег, в соответствии со 

ставками и условиями, предусмотренными 

Уведомлением. Начисление вознаграждения на 

дополнительные взносы и начисление вознаграждения 

на сумму, оставшуюся после частичного изъятия, 

производится со дня, следующего за днем 

внесения/изъятия денег. 

6.7. Если окончание срока вклада приходится на 

нерабочий или праздничный день, начисление 

вознаграждения по вкладу прекращается, а возврат 

вклада осуществляется на следующий рабочий день, 



 

талаптарға сәйкес клиент енгізген/алған Ақшаны 

ескерумен жүргізіледі. Қосымша жарналарға 

сыйақы есептеу және ішінара алынғаннан кейін 

қалған сомаға сыйақы есептеу ақша енгізген/алған 

күннен кейінгі келесі күннен бастап жүргізіледі. 

6.7. Егер салым мерзімі аяқталатын күн 

демалыс не мереке күніне сәйкес келсе, салым 

бойынша сыйақыны есептеу тоқтатылады, ал салым 

қайтару, егер Салымның талаптарымен басқаша 

көзделмесе, келесі жұмыс күні жүзеге асырылады.  

         

7. Банк көрсететін қызметтер ақысы 
 

7.1. Тиісті Өтінішке қол қоя отырып, Клиент 

Банктің  www.eubank.kz ресми сайтында 

орналастырылған Банктің Тарифтерімен 

танысқанын және келісетінін растайды.  

7.2. Клиент Банк ұсынған Тарифтерге сәйкес 

әдетте Банктің қызметтерінің ақысы төленетін 

валютада, мөлшерде және талаптарда Банк 

қызметтерінің ақысын төлеуге, сондай-ақ  Клиенттің 

тапсырмаларын, нұсқаулықтарын, инкассолық 

өкімдерді, төлем талаптарын және т.с.с. орындауға 

байланысты Банк көтерген барлық шығындардың 

өтемақысын төлеуге кепілдік береді.    

7.3. Банктің комиссиясын төлеу қолма-қол 

ақшамен, қолма-қол ақшасыз аударыммен, Банкте 

ашылған банктік шотты тікелей дебеттеу арқылы 

жүзеге асырылуы мүмкін. Шартқа қосыла отырып, 

Клиент Банкке Банктің комиссиясын төлеу және 

Шот бойынша артық төленген сыйақыны (мұндай 

бар болса) қайтару мақсатында Банкте ашылған 

Клиенттің банктік шоттарынан ақшаны алып қоюға 

сөзсіз келісімін береді.  

 

8. Шотты жабу 
 

8.1. Банк Шотты Шартқа сәйкес Салымның 

толық сомасын  қайтарған күннен бастап үш жұмыс 

күнінен кешіктірмей жабады. Шот сондай-ақ ҚР 

заңнамасында және Шартта көзделген басқа да 

жағдайларда жабылуы мүмкін.   

8.2. Клиентті таратуға немесе қайта құруға 

байланысты және ҚР қолданыстағы заңнамасында 

белгіленген басқа да жағдайларда Шотты жабатын 

жағдайларды қоспағанда, осы шотқа орындалмаған 

талаптар болған кезде Шотты жабуға тыйым 

салынады.  

8.3. Хабарламаны жазып берген күннен 

бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Шотқа ақша 

түспеген жағдайда Банк Клиентке электронды 

байланыс арналары бойынша ескерту жіберу 

арқылы немесе Тараптар үшін қолайлы/қолжетімді 

өзге тәсілмен хабарлай отырып, Шотты жабады. 

  

  

 

если иное не предусмотрено условиями Вклада.  

         

7. Плата за оказываемые Банком услуги 

 
7.1. Подписанием соответствующего Заявления, 

Клиент подтверждает, что ознакомлен и согласен с 

Тарифами Банка размещенными на официальном сайте 

Банка www.eubank.kz. 

7.2. Клиент гарантирует оплату услуг Банка, а 

также компенсацию всех затрат, понесенных Банком в 

связи с исполнением им поручений, инструкций 

Клиента, инкассовых распоряжений, платежных 

требований и.т.п., в той валюте, в тех размерах и на тех 

условиях, как обычно оплачиваются услуги Банка в 

соответствии с Тарифами, представленными Банком.   

7.3. Оплата комиссии Банка может 

осуществляться наличными деньгами, безналичным 

переводом, путем прямого дебетования банковского 

счета, открытого в Банке. Присоединяясь к Договору, 

Клиент предоставляет Банку безусловное согласие на 

изъятие денег с банковских счетов Клиента, открытых в 

Банке в целях оплаты комиссии Банка и возврата 

излишне выплаченного вознаграждения по Счету (при 

наличии такового).  

 

8. Закрытие Cчета. 
 

8.1. Банк закрывает Счет в срок не позднее трех 

рабочих дней с даты возврата полной суммы Вклада в 

соответствии с Договором. Счет может быть закрыт 

также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством РК и Договором.  

8.2. Запрещается закрытие Счета при наличии 

неисполненных требований к данному счету, за 

исключением случаев закрытия Счета в связи с 

ликвидацией или реорганизацией Клиента и иных 

случаях, установленных действующим 

законодательством РК.  

8.3. Банк закрывает Счет в случае не поступления 

денег на Счет в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты 

выписки Уведомления, уведомив Клиента путем 

направления сообщения по электронным каналам связи 

или другим удобным/доступным для Сторон способом. 

  

 9. Обязанности Сторон  

 
9.1. Клиент обязан:  

9.1.1 обеспечить на Счете сумму неснижаемого 

остатка, предусмотренную условиями Договора. 

9.1.2. представить в Банк надлежащим образом 

оформленные документы и информацию, необходимые 

для открытия и ведения Счета, предусмотренные 

действующим законодательством РК и ВНД Банка; 

9.1.3 предоставлять по требованию Банка 

документы и информацию, подтверждающие правовой 

статус Клиента и его учредителей 

http://www.eubank.kz/
http://www.eubank.kz/


 

9. Тараптардың міндеттері  
 

9.1. Клиенттің міндеттері:  

9.1.1. Шотта Шарттың талаптарымен 

көзделген төмендетілмейтін қалдық сомасын 

қамтамасыз ету. 

9.1.2.  ҚР қолданыстағы заңнамасында және 

Банктің ІНҚ-да көзделген, Шотты ашуға және 

жүргізуге қажетті тиісті түрде ресімделген құжаттар 

мен ақпаратты Банкке беру; 

9.1.3. Банктің талап етуімен Клиент пен ірі 

акционерлері болып табылатын немесе Клиенттің 

жарғылық капиталында 10% және одан көп 

мөлшерде үлеске құқығы бар (тікелей немесе 

жанама) оның құрылтайшыларының 

(қатысушылардың/ акционерлердің) құқықтық 

мәртебесін растайтын құжаттар мен ақпаратты беру;  

9.1.4. Шот бойынша операцияларды ҚР 

қолданыстағы заңнамасына және Шарттың 

талаптарына сәйкес жүргізу; 

9.1.5. Банк ұсынған шот-фактураларды 

алғаннан кейін 10 (он) күнтізбелік күн ішінде төлеу 

арқылы немесе Банктің таңдауымен Салымшының 

Шотынан, ал Шотта қажетті ақша сомасы болмаған 

жағдайда Салымшының Банкте ашылған кез келген 

басқа шотынан комиссияны акцептсіз есептен 

шығару (тікелей дебеттеу) арқылы Банк 

қызметтерінің ақысын Банктің белгіленген 

Тарифтеріне сәйкес төлеу;   

9.1.6. Хабарламаны жазып берген күннен 

бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Банктегі 

Ағымдағы шотта Ақшаның болуын немесе Банкте 

ашылған Шотқа басқа банктен Хабарламада 

анықталған сомада және валютада Ақша аударуды 

қамтамасыз ету.   

9.1.7. Салымды немесе Салымның бір 

бөлігін мерзімінен бұрын алу кезінде «Мерзімді», 

«Әмбебап», «Жою қоры» салымдары бойынша 

ақшаны алғанға дейін 5 (бес) жұмыс күні бұрын 

және «Жинақ» салымы бойынша мерзімінен бұрын 

алу кезінде ақшаны алғанға дейін 30 күнтізбелік күн 

бұрын Банкке Салымды алу ниеті туралы жазбаша 

хабарлау; 

9.1.8. заңды мекенжайы, орналасқан жері, 

құрылтай құжаттары, төлем деректемелері, телефон, 

факс нөмірлері, 

қатысушылар/акционерлер/лауазымды тұлғалар 

құрамы өзгерген кезде, Салымға 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  басқа да байланыс 

құралдары арқылы хабарлау және ҚР қолданыстағы 

заңнамасы мен Банктің ІНҚ сәйкес осындай 

өзгертулерді растайтын құжаттарды ұсыну. 

Кері жағдайда осы тармақта көрсетілген 

(участников/акционеров), являющихся крупными 

акционерами либо имеющих (прямо или косвенно) право 

на долю в размере 10% и более в уставном капитале 

Клиента; 

9.1.4. производить операции по Счету в 

соответствии с действующим законодательством РК и 

условиями Договора; 

9.1.5. оплачивать услуги Банка в соответствии с 

установленными Тарифами Банка, путем оплаты 

выставленных Банком счетов-фактур в течение 10 

(десяти) календарных дней после их получения либо, по 

выбору Банка, путем безакцептного списания (прямое 

дебетование) комиссии со Счета Вкладчика, а в случае 

отсутствия необходимой суммы денег на Счете, с 

любого другого счета Вкладчика, открытого в Банке;   

9.1.6. в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты 

выписки Уведомления обеспечить на текущем счете в 

Банке или перевести из другого банка Деньги в сумме и 

валюте, определенных в Уведомлении, на открытый 

Банком Счет.   

9.1.7. при досрочном изъятии Вклада или части 

Вклада, письменно уведомить Банк о желании изъять 

Вклад за 5 (пять) рабочих дней до изъятия денег по 

вкладам «Срочный», «Универсальный», 

«Ликвидационный фонд» и при досрочном изъятии 

Вклада «Сберегательный» за 30 календарных дней до 

даты изъятия денег; 

9.1.8. 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 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 действующим законодательством и ВНД 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; 

9.1.9.в течении 3 (трех) рабочих дней с даты 

обнаружения ошибочно зачисленной на Счет суммы 

денег уведомить Банк с направлением извещения.  

9.1.10. проверять всю полученную от Банка 

корреспонденцию (подтверждения, выписки и/или 

любую иную информацию) сразу после ее получения. 

Кроме того, Клиент должен проверять правильность 

исполнения Банком его инструкций в отношении Счета. 

Если Клиент обнаруживает какие-либо неточности и/или 

неполное исполнение, он должен немедленно уведомить 

об этом Банк. 

9.1.11. не осуществлять операции, 

противоречащие требованиям законодательства РК, 

связанные с противодействием легализации 



 

өзгертулер және деректемелері мен атауының 

өзгергені туралы  уақытында хабарламауға 

байланысты барлық шығындар кінәлі Тарапқа 

артылатын болады; 

9.1.9. Шотқа қате есептелген ақша сомасы 

айқындалған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні 

ішінде Банкке хабарлама жіберу арқылы хабарлау.  

9.1.10. Банктен алынған барлық хат-хабарды 

(растамалар, үзінді көшірмелер және/немесе кез 

келген басқа ақпарат) ала салысымен бірден 

тексеру. Бұдан басқа Клиент Банктің Шот 

қатысындағы оның нұсқаулықтарын дұрыс 

орындағанын тексеруі тиіс. Егер Клиент қандай да 

бір дәлсіздіктерді және/немесе толық орындамау 

жағдайларын айқындаса, ол дереу бұл жөнінде 

Банкті хабардар етуі тиіс.  

9.1.11. қылмыстық жолмен алынған 

кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және 

терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылмен 

байланысты ҚР заңнамасының талаптарына қайшы 

келетін операцияларды, сондай-ақ ҚР заңнамасына 

және Банктің ІНҚ сәйкес ерекше, күмәнді 

операциялардың белгілері бар операцияларды 

жүргізбеу. 

9.1.12. Банк белгілеген мерзімде 

операцияларды жүргізуге қажетті құжаттарды, 

ақпарат пен мәліметтерді Банктің ІНҚ-да және ҚР 

заңнамасында белгіленген көлемде беру; 

9.2. Банктің міндеттері:  

9.2.1. Шотқа алынған Ақшаны есепке алу;   

9.2.2. Шарттың талаптарына сәйкес сыйақы 

есептеуді және төлеуді жүзеге асыру;  

9.2.3. Салым мерзімі аяқталғанда салық 

ұсталғаннан кейін, егер бұл ҚР қолданыстағы 

заңнамасына сәйкес талап етілсе,  Салым сомасын, 

сондай-ақ есептелген сыйақыны Өтініште 

көрсетілген Клиенттің банктік шотына қайтару;  

9.2.4. банктік құпияға кепілдік беру. 

Клиенттің келісімінсіз Салымға қатысты, ҚР 

қолданыстағы заңнамасында көзделген жағдайларда 

ғана берілуі мүмкін анықтамаларды үшінші 

тұлғаларға бермеу;  

9.2.5. үзінді көшірмені және/немесе Банк 

Клиентке берген басқа да ақпаратты растау 

қатысында қателіктер айқындалған жағдайда Банк 

дереу бұл жөнінде Клиентке хабарлауға міндетті. 

Барлық жіберілген қателіктерді Банк барынша 

қысқа мерзім ішінде жояды. 

9.2.6. Клиенттің бірінші талап етуімен 

Салымды немесе оның бір бөлігін келесідей беру:  

1) «Талап етілгенге дейін» салымы бойынша 

- Клиенттің талаптары түскен кезде;  

2) «Мерзімді», «Жинақ», «Әмбебап» 

салымдары бойынша - Шартта көзделген мерзім 

басталғанда;  

3) «Жою қоры» салымы бойынша - олар 

басталғанда Шарт бойынша салым қайтарылатын 

(отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и 

финансированию терроризма, в том числе содержащие в 

соответствии с законодательством РК и ВНД Банка 

признаки необычных, подозрительных операций. 

9.1.12. предоставить в сроки, установленные 

Банком, необходимые для проведения операций 

документы, информацию и сведения в объеме, 

установленном ВНД Банка и законодательством РК; 

9.2. Банк обязан:  

9.2.1. учитывать полученные Деньги на Счете;   

9.2.2. осуществлять начисление и выплату 

вознаграждения в соответствии с условиями Договора;  

9.2.3. по истечении срока Вклада вернуть сумму 

Вклада на банковский счет Клиента, указанный в 

Заявлении, сумму Вклада, а также начисленное 

вознаграждение, после удержания налога в случае, если 

это требуется в соответствии с действующим 

законодательством РК;  

9.2.4. гарантировать банковскую тайну. Без 

согласия Клиента, справки третьим лицам, касающиеся 

Вклада, могут быть предоставлены только в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством РК;  

9.2.5. в случае обнаружения ошибок в отношении 

подтверждения выписки и/или другой информации, 

которую Банк предоставил Клиенту, Банк обязан 

немедленно уведомить об этом Клиента. Все 

допущенные ошибки исправляются Банком в возможно 

короткие сроки. 

9.2.6. выдать Вклад или его часть по первому 

требованию Клиента:  

1) по вкладу «До востребования» - по 

поступлении требований Клиента;  

2) по вкладам «Срочный», «Сберегательный», 

«Универсальный» - по наступлении срока, 

предусмотренного Договором;  

3) по вкладу «Ликвидационный фонд» - при 

наличии обстоятельств, с наступлением которых 

Договор связывает возврат вклада. 

9.2.7. исполнять требования третьих лиц об 

изъятии сумм со Счета, наложении ареста и 

приостановлении расходных операций по Счету в 

случаях, предусмотренных законодательством РК. 

 

10. Права Сторон. 

 
10.1. Клиент вправе: 

10.1.1. получать от Банка Выписку о сумме денег 

на Счете и об операциях, произведенных по Счету за 

определенный период времени; 

10.1.2. получать справку Банка о сумме 

начисленных и перечисленных в бюджет налогов, 

которые подлежат удержанию у источника выплаты, в 

случаях, размерах и в порядке, установленных 

действующим законодательством РК. 

10.1.3. получать сумму Вклада и начисленное 

вознаграждение на условиях, предусмотренных 

Договором. 



 

жағдайлар болған  кезде. 

9.2.7. ҚР заңнамасында көзделген 

жағдайларда үшінші тұлғалардың Шоттан соманы 

алып қою, тыйым салу және Шот бойынша шығыс 

операцияларын тоқтату туралы талаптарын 

орындау. 

 

10. Тараптардың құқықтары 
 

10.1. Клиенттің құқықтары: 

10.1.1. Банктен белгілі уақыт кезеңі үшін 

Шоттағы ақша сомасы және Шот бойынша 

жүргізілген операциялар туралы Үзінді көшірме 

алу; 

10.1.2. Банктен ҚР қолданыстағы 

заңнамасында белгіленген жағдайларда, мөлшерде 

және тәртіппен төлем көзінен ұсталуы тиісті 

салықтардың есептелген және  бюджетке 

аударылған сомасы туралы анықтама алу.  

10.1.3. Шартта көзделген талаптар бойынша 

Салым сомасы мен есептелген сыйақыны алу. 

10.2. Банктің құқықтары: 

10.2.1. алдын ала хабарламасыз және 

Клиенттің келісімінсіз Шоттан қате есептелген 

ақшаны алып қою; 

10.2.2. ҚР заңнамасында және/немесе 

Шартта көзделген тәртіппен және жағдайларда 

Шотты жабу; 

10.2.3. Шартта көзделген тәртіппен Банктің 

Тарифтеріне сәйкес көрсетілген қызметтер үшін 

Банктің комиссиялық сыйақысын алу; 

10.2.4.  ҚР қолданыстағы заңнамасына және 

Банктің ІНҚ сәйкес берілуі міндетті, тиісті түрде 

ресімделген құжаттар мен ақпаратты беруді талап 

ету. 

10.2.5. ҚР заңнамасында және Банктің ІНҚ-

да көзделген негіздемелер бойынша Клиентке 

іскерлік қатынастарды орнатудан, Банк қызметтерін 

көрсетуден және Шот бойынша операциялар 

жүргізуден бас тарту, сондай-ақ Шот бойынша 

операцияларды тоқтата тұру. 

10.2.6. Қазақстан Республикасының 

заңнамасында анықталған уәкілетті мемлекеттік 

органдардың құжаттарының негізінде Клиенттің 

келісімінсіз Шоттан ақшаны алып қою;   

10.2.7. Клиент Банктің «Қылмыстық жолмен 

алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға) 

және терроризмдi қаржыландыруға қарсы iс-қимыл 

туралы» Қазақстан Республикасы Заңы мен «Шетел 

шоттарына салық салу туралы» АҚШ Заңының 

талаптарын орындауы мақсатында Клиентті 

сәйкестендіруге қажетті ақпаратты не құжаттарды 

бермеген жағдайда немесе Банкте «Қылмыстық 

жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға 

(жылыстатуға) және терроризмдi қаржыландыруға 

қарсы iс-қимыл туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңына  сәйкес осылай деп 

10.2. Банк вправе: 

10.2.1. без предварительного уведомления и 

согласия Клиента, осуществлять изъятие со Счета 

ошибочно зачисленных денег; 

10.2.2. закрыть Счет в порядке и на условиях, 

предусмотренных законодательством РК и/или 

Договором; 

10.2.3. взимать комиссионное вознаграждение 

Банка за предоставленные услуги согласно Тарифам 

Банка в порядке, предусмотренном Договором; 

10.2.4. требовать предоставления надлежащим 

образом оформленных документов и информации, 

обязательных к предоставлению в соответствии с 

законодательством РК и ВНД Банка. 

10.2.5. отказать Клиенту в установлении деловых 

отношений, в предоставлении услуг Банка и проведении 

операций по Счету, а также приостанавливать операции 

по Счету по основаниям, предусмотренным 

законодательством РК и ВНД Банка. 

10.2.6. производить изъятие денег со Счета 

Клиента без его согласия на основании документов 

уполномоченных государственных органов, 

определенных законодательством Республики 

Казахстан; 

10.2.7.  в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения Договора, в случае не предоставления 

Клиентом информации или документов необходимых 

для идентификации Клиента 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. При одностороннем расторжении 

договора, Банк производит перерасчет начисленного 

вознаграждения по ставке вклада «До востребования». 

10.2.8.  в одностороннем порядке вносить 

изменения и дополнения в комиссии за платежные 

услуги, оказываемые Банком 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. 

        Во всех этих случаях Банк уведомляет 

Клиента об изменениях/дополнениях в комиссии путем 

размещения соответствующего уведомления на веб-

сайте Банка с указанием даты введения их в действие по 



 

танылатын қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi 

заңдастыруға (жылыстатуға) және (немесе) 

терроризмдi қаржыландыруға Салымшының қатысы 

бар екені туралы негіздеме болған жағдайда Шарты 

орындаудан біржақты тәртіппен бас тарту. Бұл ретте 

Банк болжамды бұзу күніне дейін 3 (үш) жұмыс күні 

бұрын Салымшыға алдын ала ескерте отырып,  

Шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы. 

Шартты біржақты тәртіппен бұзған кезде Банк 

есептелген сыйақыны «Талап етілгенге дейін» 

салымының мөлшерлемесі бойынша  қайта 

есептейді. 

10.2.8.  көрсетілетін төлем қызметтері үшін 

комиссияларға біржақты тәртіппен келесідей 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу:   

- халықаралық төлемдер және/немесе ақша 

аударымдарын жүргізген кезде ұлғайту жағына 

қарай; 

- оларды азайту жағына қарай; 

- осы Шарт бойынша көрсетілетін Банктің 

жаңа қызметтері бойынша жаңа комиссияларды 

енгізу жолымен.  

        Барлық осы жағдайларда Банк Клиентті 

бұл жөнінде Банктің веб-сайтында тиісті 

хабарламаны орналастыру арқылы комиссиялардағы 

өзгерістер/толықтырулар күшіне енетін күнге дейін 

15 (он бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей,  

www.eubank.kz электрондық мекенжайы бойынша 

олар күшіне енетін күнді көрсете отырып хабардар 

етеді. 

10.2.9.  Қосылу шартының 10.2.8. 

тармағында қарастырылмаған басқа жағдайларда 

Банк көрсететін төлем қызметтері үшін 

комиссияларды ұлғайту Клиентпен келісім бойынша 

олар күшіне енетін күнге дейін 15 (он бес) 

күнтізбелік күннен кешіктірмей,  www.eubank.kz 

электрондық мекенжайы бойынша Банктің веб-

сайтында олар күшіне енетін күн, оларды бекіткен 

Банктің органы көрсетілген тиісті хабарламаны 

орналастыру арқылы жүзеге асырылады.  Бұл 

жағдайда Клиент Банкке Шотты жабуға тиісті 

өтініш жолдай отырып, Шарттан бас тартуға 

құқылы. Банк Клиенттен осы тармақта көрсетілген 

мерзім аяқталғанға дейін Шотты жабу туралы 

өтінішін алмаған кезде  Банк көрсететін төлем 

қызметтері үшін ұлғайтылған комиссияларды 

Клиент қабылдады деп саналады және Банк 

хабарламада көрсеткен күні күшіне енеді.  

10.2.10. Банк ҚР заңнамасымен шектеулер 

қойылмаған өнімдерге/қызметтерге қатысты Қосылу 

шартына өзгерістерді, толықтыруларды біржақты 

тәртіппен енгізуге құқылы.  Қосылу шартына 

өзгерістер, толықтырулар енгізген кезде  Банк 

Клиентті мұндай өзгерістер, толықтырулар туралы 

олар күшіне енетін күнге дейін 10 (он) жұмыс 

күнінен кешіктірмей, ақпаратты  www.eubank.kz 

сайтында орналастыру арқылы хабардар етеді. 

электронному адресу: www.eubank.kz не позднее чем за 

15 (пятнадцать) календарных дня до дня введения их в 

действие. 

10.2.9.  в иных, не предусмотренных пунктом 

10.2.8. Договора присоединения, случаях увеличение 

комиссий за платежные услуги, оказываемые Банком, 

осуществляется по соглашению с Клиентом путем 

размещения Банком соответствующего уведомления на 

веб-сайте Банка, с указанием даты введения их в 

действие, органа Банка, их утвердившего, по 

электронному адресу: www.eubank.kz не позднее, чем за 

15 (пятнадцать) календарных дней до даты введения их в 

действие. В этом случае Клиент вправе отказаться от 

Договора, направив Банку соответствующее заявление 

на закрытие Счета. При неполучении Банком от Клиента 

заявления о закрытии Счета до истечения срока 

предусмотренного настоящим пунктом, увеличенные 

комиссии за платежные услуги, оказываемые Банком, 

считаются принятыми Клиентом и вводятся в действие в 

указанный в уведомлении Банка день. 

10.2.10. Банк вправе в одностороннем порядке 

вносить изменения, дополнения в Договор 

присоединения, в отношении продуктов/услуг, по 

которым законодательством РК не установлены 

ограничения. При внесении изменений, дополнений в 

Договор присоединения, Банк информирует Клиента о 

таких изменениях, дополнениях путем размещения 

информации на сайте www.eubank.kz. не позднее чем за 

10 (десять) рабочих дней до даты введения в действие. 

Клиент обязан самостоятельно узнавать об изменениях и 

дополнениях в Договоре присоединения в 

подразделениях/филиалах Банка, на сайте Банка по 

адресу www.eubank.kz,  в случае, если Клиент не 

согласен с изменениями, дополнениями, Клиент имеет 

право расторгнуть настоящий Договор до дня введения в 

действие обновленного Договора присоединения, при 

условии, что Клиент исполнил все свои обязательства 

перед Банком. При этом, вознаграждение по Вкладу, 

выплачивается в порядке, предусмотренном п.5.4. 

Договора присоединения. 

 

 

11. Ответственность Сторон. Урегулирование 

споров 

 
11.1. Банк не несет ответственность за убытки, 

причиненные Клиенту в результате действий органов, 

уполномоченных действующим законодательством 

накладывать арест, приостанавливать расходные 

операции по счетам и изымать деньги Клиента.  

11.2. При нарушении условий Договора Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РК.  

11.3. Ответственность за отсутствие согласий на 

сбор и обработку персональных данных, на передачу 

персональных данных третьему лицу, в том числе Банку, 

обработку Банком персональных данных, в том числе на 
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Клиент Қосылу шартындағы өзгерістер мен 

толықтырулар туралы Банктің 

бөлімшелерінде/филиалдарында, www.eubank.kz 

мекенжайы бойынша Банктің сайтынан өздігінен 

білуге міндетті, егер Клиент өзгерістермен, 

толықтырулармен келіспесе, Клиент Банк алдында 

барлық өз міндеттемелерін орындаған жағдайда 

жаңартылған Қосылу шарты күшіне енетін күнге 

дейін осы Шартты бұзуға құқылы болады. Бұл ретте 

Салым бойынша сыйақы Қосылу шартының 5.4. 

тармағында көзделген тәртіппен төленеді. 

 

11. Тараптардың жауапкершілігі. Дауларды 

реттеу 
 

11.1. Банк қолданыстағы заңнамамен 

уәкілеттік берілген органдардың шоттарға тыйым 

салу, шоттар бойынша шығыс операцияларын 

тоқтату және Клиенттің ақшасын алып қою 

бойынша әрекеттерінің нәтижесінде Клиентке 

келтірілген залалдар үшін жауапкершілікте 

болмайды.   

11.2. Шарттың талаптарын бұзған кезде 

Тараптар ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес  

жауапкершілікте болады.  

11.3. Дербес деректерді жинауға және 

өңдеуге, дербес деректерді үшінші тұлғаға, оның 

ішінде Банкке беруге, Банктің дербес деректерді 

өңдеуіне, оның ішінде дербес деректерді 

трансшекаралық беруге келісімдердің болмағаны 

үшін жауапкершілік Клиентке жүктеледі.  Дербес 

деректер және оларды қорғау туралы заңнаманың 

бұзылғаны үшін Банкке қандай да бір шаралар 

қолданылған жағдайда Клиент Банктің талап 

етуімен кез келген Банк шеккен шығыстар мен 

залалдарды Банкке өтеп беруге міндеттенеді.  

11.4. Қызметтер көрсету, операциялар 

жүргізу барысында туындайтын Клиенттің 

наразылықтарын Банк қолданыстағы заңнамада 

және Банктің ІНҚ-да белгіленген 

 тәртіппен және мерзімдерде қарастырады. Клиент 

телефон арқылы өтініш жасаған жағдайда Банк 

әңгіменің бас кезінде хабардар ете отырып, оның 

келісімімен Клиентпен болған әңгімені 

 жазып алуға құқылы. Клиенттің Банкке, Банктің 

Клиентке наразылықтары болған жағдайда Тараптар 

жағдайды келіссөздер арқылы реттеу үшін қажетті 

шараларды қабылдауға міндеттенеді.  Келіссөздерді 

жүргізу тәсілі, орны Тараптардың өзара келісімі 

бойынша анықталады. Тараптар 15 (он бес) жұмыс 

күні ішінде, егер Тараптардың келісімімен басқа 

мерзім анықталмаса, келіссөздер арқылы келісімге 

қол жеткізе алмаған жағдайда Тараптардың 

әрқайсысы дауды, келіспеушілікті шешу үшін 

Банктің орналасқан жері бойынша Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік сотына жүгінуге 

құқылы. Сотта қарастырылатын дауға, 

трансграничную передачу персональных данных, 

возлагается на Клиента. В случае применения к Банку 

каких-либо мер за нарушение законодательства о 

персональных данных и их защите, Клиент обязуется 

возместить Банку, по требованию Банка, любые 

понесенные Банком расходы и убытки.  

11.4. Претензии Клиента, возникающие в 

процессе предоставления услуг, совершения операций, 

Банк рассматривает в порядке и сроки, установленные 

ВНД Банка и действующим законодательством. В случае 

обращения Клиента по телефону, Банк вправе 

производить запись телефонного разговора с Клиентом с 

его согласия при уведомлении об этом  

в начале разговора. В случае наличия у Клиента к Банку, 

у Банка к Клиенту претензий, Стороны обязуются 

принять необходимые меры для урегулирования 

ситуации путем переговоров. Способ, место проведения 

переговоров определяются по взаимному согласию 

Сторон. Если Стороны не достигнут согласия в процессе 

переговоров в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней, 

если иной срок не будет определен соглашением Сторон, 

каждая из Сторон вправе для разрешения спора, 

разногласия обратиться в государственный суд 

Республики Казахстан по месту нахождения Банка. 

Применимым к рассматриваемому в суде спору, 

разногласию правом является право Республики 

Казахстан.  

11.5. Банк не несет ответственность за нецелевое 

использование Клиентом суммы Вклада и/или за 

неисполнение обязательств по плану работ по 

ликвидации полигона (полигонов). 

     

12. Форс-мажор  

 
12.1. Для целей Договора обстоятельства 

непреодолимой силы (форс-мажор) означают любые 

обстоятельства непреодолимой силы, которые находятся 

вне разумного контроля Сторон и которые Сторона, 

заявляющая о форс-мажоре (вовлеченная Сторона), не 

способна предотвратить, преодолеть или ограничить, 

несмотря на все возможные усилия, включая войны, 

беспорядки, забастовки, пожары, взрывы, стихийные 

бедствия (наводнения, сель и т. д.), законодательные или 

иные обязательные для исполнения акты (в том числе 

решения любого государственного органа), 

запрещающие или делающие невозможным выполнение 

Договора. При этом обстоятельства, вызванные 

неблагоприятными природными условиями, за 

исключением стихийных бедствий, не признаются 

обстоятельствами форс-мажора. Стороны соглашаются с 

тем, что форс-мажор не включает обстоятельства, 

которые вызваны небрежностью или намеренными 

действиями любой из Сторон или ее работников, 

должностных лиц, представителей аффилированных 

(связанных) лиц, контрагентов.  

12.2. При возникновении обстоятельства форс-

мажора вовлеченная Сторона должна незамедлительно 
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келіспеушілікке қолданылатын құқық Қазақстан 

Республикасының құқығы болып табылады.  

11.5. Банк Клиенттің Салым сомасын 

мақсатына сай пайдаланбағаны үшін және/немесе 

полигонды (полигондарды) жою жұмыстарының 

жоспары бойынша міндеттемелерін орындамағаны 

үшін жауапкершілікте болмайды.  

     

12. Форс-мажор  
 

12.1. Шарттың мақсаттары үшін еңсерілмес 

дүлей күш жағдайлары (форс-мажор) Тараптардың 

қисынды бақылауынан тыс болатын және форс-

мажор туралы мәлімдейтін Тарап (тартылған Тарап) 

қанша күшін салса да алдын ала, еңсере немесе 

шектей алмайтын кез келген еңсерілмес күш 

жағдайларын, оның ішінде соғысты, 

тәртіпсіздіктерді, ереуілдерді, өртті, жарылыстарды, 

дүлей апаттарды (су тасқыны, сел және т.б.), 

Шартты орындауға тыйым салатын немесе 

орындауды мүмкін жасамайтын заңнамалық немесе 

басқа да орындауға міндетті актілерді (оның ішінде 

кез келген мемлекеттік органның шешімдерін) 

білдіреді.  Бұл ретте, дүлей апаттарды қоспағанда, 

қолайсыз жаратылысы жағдайларынан туындаған  

мән-жайлар форс-мажор жағдайлары болып 

танылмайды. Тараптар форс-мажорға Тараптардың 

кез келгенінің немесе оның қызметкерлерінің, 

лауазымды тұлғаларының, үлестес (байланысты) 

тұлғалар, контрагенттер өкілдерінің немқұрайлы 

немесе қасақана әрекеттерінен туындаған 

жағдайлардың кірмейтінімен келіседі.  

12.2. Форс-мажор жағдайлары туындаған 

кезде тартылған Тарап бұл жөнінде дереу (форс-

мажор жағдайы басталғаннан кейін 5 (бес) 

күнтізбелік күннен кешіктірмей) жазбаша түрде 

екінші Тарапқа хабарлауы және екінші Тарап 

қатысында залалдарды азайту және Шарт бойынша 

міндеттемелерді орындау қабілеттілігін қалпына 

келтіру үшін барлық мүмкін әрекеттерді қабылдауы 

тиіс. Хабарламау немесе уақытында хабарламау 

тартылған Тарапты Шарт бойынша міндеттемелерін 

орындауды тоқтата тұрғаны үшін негіздеме ретінде 

кез келген форс-мажор жағдайына сілтеме жасау 

құқығынан айырады.   

12.3. Форс-мажор жағдайлары тоқтағаннан 

кейін тартылған Тарап бұл факт жөнінде дереу 

(форс-мажор жағдайы тоқтағаннан кейін 5 (бес) 

күнтізбелік күннен кешіктірмей) жазбаша түрде 

екінші Тарапқа хабарлауы және Шарт бойынша 

міндеттемелерін орындауды жаңғыртуы (қалпына 

келтіруі) тиіс. Егер форс-мажор жағдайы ол 

туындаған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік 

күннен асыра жалғаса берсе,Тараптардың кез 

келгені Шартты нақты бұзатын күнге дейін 5 (бес) 

жұмыс күнінен кешіктірмей екінші Тарапқа  

жазбаша хабарлама жолдап, Шартты бұзуға құқылы.   

(не позднее 5 (пять) календарных дней после 

наступления обстоятельства форс-мажора) письменно 

уведомить об этом другую Сторону и предпринять все 

возможные действия для того, чтобы снизить убытки в 

отношении другой Стороны и восстановить свою 

способность выполнять обязательства по Договору. Не 

уведомление или несвоевременное уведомление лишает 

вовлеченную Сторону права ссылаться на любое 

обстоятельство форс-мажора как на основание для 

приостановления выполнения своих обязательств по 

Договору.  

12.3. После прекращения обстоятельства форс-

мажора вовлеченная Сторона должна незамедлительно 

(не позднее 5 (пять) календарных дней после 

прекращения обстоятельства форс-мажора) письменно 

уведомить другую Сторону о данном факте и должна 

возобновить исполнение своих обязательств по 

Договору. В случае если обстоятельство форс-мажора 

продолжает длиться более 30 (тридцать) календарных 

дней после его наступления, любая из Сторон вправе 

расторгнуть Договор, направив письменное уведомление 

другой Стороне не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней 

до даты фактического прекращения Договора.  

 

13. Корреспонденция  

 
13.1. Вся корреспонденция, предусмотренная 

Договором, предоставляется в письменной форме. 

Корреспонденция вручается лично под расписку  

о получении, либо направляется по электронной почте, 

либо по телефону с дублирующей копией, направляемой 

через признанную международную курьерскую службу 

или иную курьерскую службу, с подтверждением о 

получении, если Стороны не договорятся об ином. Вся 

корреспонденция, представляемая согласно настоящему 

пункту, считается полученной:  

13.1.1. если она вручается лично или через 

курьерскую службу – на дату получения;  

13.1.2. если направляется по электронной 

почте/факсу – на дату передачи.  

     

14. Конфиденциальность. Защитные действия при 

взаимодействии Сторон по Договору  

 
14.1. Банк предпримет все зависящие от него 

меры для обеспечения конфиденциальности информации 

относительно Клиента, Счета, Вклада.  

14.2. Банк не несет ответственности, если 

конфиденциальность была нарушена по вине самого 

Клиента вследствие несоблюдения рекомендаций Банка 

относительно конфиденциальности либо такая 

информация стала известна третьим лицам из иных 

общедоступных источников.  

14.3. Банк вправе на конфиденциальной основе 

предоставлять сведения своим консультантам, адвокатам 

или аудиторам. Банк не вправе без письменного согласия 



 

 

13. Хат-хабар  
 

13.1. Шартта қарастырылған барлық хат-

хабар жазбаша нысанда  

беріледі. Хат-хабар алғаны туралы қолхатпен қолма-

қол тапсырылады немесе, егер Тараптар басқаша 

келіспесе, алғаны жөніндегі растама алатын 

танымал халықаралық курьерлік қызмет немесе 

басқа да курьерлік қызмет арқылы  жіберілетін 

қайталаушы көшірмесімен бірге электрондық пошта 

не телефон арқылы жіберіледі. Келесі тармаққа 

сәйкес берілетін барлық хат-хабар алынды деп 

саналады:  

13.1.1. қолма-қол немесе курьерлік қызмет 

арқылы тапсырылған жағдайда – алған күні;    

13.1.2. электрондық пошта/факс арқылы 

жолданған жағдайда – жөнелткен күні.  

     

14. Құпиялылық. Шарт бойынша 

Тараптардың өзара әрекеттесуі кезіндегі 

қорғану әрекеттері   
 

14.1. Банк Клиентке, Шотқа, Салымға 

қатысты ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз ету 

үшін барлық оған байланысты шараларды 

қабылдайды.   

14.2. Егер құпиялылық Банктің құпиялылық 

қатысындағы ұсыныстарын сақтамау салдарынан 

Клиенттің өз кінәсінен бұзылса немесе мұндай 

ақпарат үшінші тұлғаларға басқа да көпшілікке 

қолжетімді көздерден  белгілі болса, Банк 

жауапкершілікте болмайды.  

14.3. Банк құпиялылық негізде мәліметтерді 

өз кеңесшілеріне,  адвокаттарға немесе 

аудиторларға беруге құқылы. Банк Клиенттің 

жазбаша келісімінсіз Шотқа, Клиентке, оның 

қызметіне қатысты ақпаратты қандай да бір үшінші 

тұлғаларға ашуға құқылы емес. Бұл міндеттеме ҚР 

қолданыстағы заңнамасына сәйкес ашылуы талап 

етілетін жағдайлар қатысында қолданылмайды.  

14.4. Шарт бойынша Тараптардың өзара 

әрекеттесуі кезінде қорғану әрекеттерінің келесі 

элементтері пайдаланылуы мүмкін, бірақ олармен 

шектелмейді:  Клиенттің, оның Уәкілетті 

тұлғасының/Уәкілетті тұлғаларының Банкте 

олардың жеке қатысуымен құжаттарға өз қолдарын 

қоюы. Клиенттің, оның Уәкілетті 

тұлғасының/Уәкілетті тұлғаларының құжаттағы 

қолдары Қол үлгілері бар құжатта көрсетілген 

Клиенттің, оның Уәкілетті тұлғасының/Уәкілетті 

тұлғаларының  

қолдарына сәйкес келмеген жағдайда Банк қолдарды 

сәйкестендіру рәсімін жүргізуге құқылы, ал Клиент, 

оның Уәкілетті тұлғасы/Уәкілетті тұлғалары қол 

үлгілері бар құжаттың артқы жағында өз ТАӘ 

(әкесінің аты - бар болса) толығымен көрсетуге 

Клиента раскрывать каким-либо иным третьим лицам 

информацию, касающуюся Счета, Клиента, его 

деятельности. Это обязательство не распространяется на 

случаи, когда такое раскрытие требуется в соответствии 

с действующим законодательством РК.  

14.4. При взаимодействии Сторон по Договору 

могут использоваться следующие элементы защитных 

действий, включая, но, не ограничиваясь: 

собственноручное подписание Клиентом, его 

Уполномоченным лицом/Уполномоченными лицами 

документов при личном присутствии в Банке. В случае 

несовпадения подписи Клиента, его Уполномоченного 

лица/Уполномоченных лиц на документе с подписью 

Клиента, Уполномоченного лица/Уполномоченных лиц, 

указанных в Документе с образцами подписей, Банк 

вправе провести процедуры идентификации подписи, а 

Клиент, его Уполномоченное лицо/Уполномоченные 

лица обязуются указать на оборотной стороне документа 

с образцами подписей свои ФИО (отчество при наличии) 

полностью; подписание документов, в том числе 

заявлений, поручений, уведомлений, Клиентом, его 

Уполномоченным лицом/Уполномоченными лицами 

электронной цифровой подписью; проверка личности 

Клиента, его Уполномоченного лица/Уполномоченных 

лиц по оригиналу документа, удостоверяющего 

личность, в случае личной явки Клиента, его 

Уполномоченного лица/Уполномоченных лиц; иные 

способы защиты, установленные Банком (последующий 

контроль, верификация и пр.). 

  

15. Заключительные Положения  

 
15.1. Стороны не вправе передавать любые права 

или обязательства по Договору без предварительного 

письменного одобрения другой Стороны. Любые 

попытки такой передачи  

в нарушение настоящего пункта не имеют юридической 

силы и последствий. Договор обязателен для Сторон, их 

правопреемников и уполномоченных лиц.  

15.2. Договор со всеми подписанными к нему 

соглашениями, которые являются составной частью 

Договора, представляют собой полное взаимопонимание 

Сторон и заменяют собой все предыдущие письменные 

или устные соглашения и договоренности, имевшиеся 

между ними.  

15.3. Если какое-либо из положений Договора 

утратят силу, станут незаконными  

в любой связи, это не должно каким-либо образом 

повлиять на действительность и законность остальных 

положений, содержащихся в названных документах, тем 

не менее, Стороны согласились приложить все усилия 

для замены таких положений.  

15.4. Любые издержки, понесенные Банком в 

случае вовлечения его в судебное разбирательство 

между Клиентом и третьими сторонами, относятся на 

счет Клиента. Банк предъявляет Клиенту  

к оплате счет с указанием суммы издержек. Клиент 



 

міндеттенеді; құжаттарға, оның ішінде өтініштерге, 

тапсырмаларға, хабарламаларға Клиенттің, оның 

Уәкілетті тұлғасының/Уәкілетті тұлғаларының 

электронды сандық қолмен қол қоюы; Клиент, оның 

Уәкілетті тұлғасы/Уәкілетті тұлғалары жеке өздері 

келген жағдайда жеке басын куәландыратын 

құжаттың түпнұсқасы бойынша Клиенттің, оның 

Уәкілетті тұлғасының/Уәкілетті тұлғаларының жеке 

басын тексеру; Банк белгілеген басқа да қорғану 

тәсілдері (кейінгі бақылау, верификация (анықтау) 

және басқалар). 

  

15. Қорытынды Ережелер  
 

15.1. Тараптар Шарт бойынша кез келген 

құқықтарын немесе міндеттемелерін екінші 

Тараптың алдын ала жазбаша мақұлдауынсыз 

беруге құқылы емес.  Осы тармақты бұза отырып, 

осылай беруге жасалған кез келген әрекеттің заңды 

күші мен салдарлары болмайды. Шарт Тараптар, 

олардың құқықтық мирасқорлары мен уәкілетті 

тұлғалары үшін міндетті.  

15.2. Шарт оған жасалған барлық 

келісімдерімен бірге Шарттың құрама бөлігі болып 

табылады, Тараптардың өзара толық түсіністігін 

білдіреді және олардың арасындағы барлық 

алдыңғы жазбаша не ауызша келісімдер мен 

уағдаластықтардың орнын ауыстырады.  

15.3. Егер кез келген жағдайға байланысты 

Шарттың қандай да бір ережесі күшін жойса,  

заңсыз болып қалса, бұл қандай да бір түрде 

аталмыш құжаттарда берілген қалған ережелердің 

жарамдылығына және заңдылығына ықпал етуі тиіс 

емес, дегенмен Тараптар осындай ережелерді 

ауыстыру үшін бар күштерін салуға келісті.  

15.4. Клиент пен үшінші тараптар 

арасындағы  сот талқылауларына тартылған 

жағдайда Банк шеккен кез келген шығыстар 

Клиенттің есебіне жатқызылады.  Банк Клиентке 

шығыстар сомасын көрсетіп, төлемге шот ұсынады.  

Клиент көрсетілген шотты алғаннан кейін оны дереу 

төлеуге міндетті.  Бұдан басқа Банк пен Клиент 

арасындағы қатынастар салдары ретінде туындауы 

мүмкін  және Тарифтерде көрсетілмеген Банктің кез 

келген басқа да шығыстары Клиенттің есебіне 

жатқызылады.  Банк Клиентке Банк шеккен барлық 

шығындарды толық сипаттай отырып, төлемге шот 

ұсынады.   Клиент мұндай шотты оны алғаннан 

кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде төлеуге міндетті.             

 

 

 

немедленно после получения указанного счета обязан 

его оплатить. Кроме того, любые иные издержки Банка, 

которые могут возникнуть как следствие отношений 

Банка с Клиентом и которые не указаны в Тарифах, 

также относятся на счет Клиента. Банк выставляет к 

оплате Клиенту счет с подробным описанием всех 

затрат, понесенных Банком. Клиент обязан оплатить 

такой счет в течение 5 (пять) рабочих дней после его 

получения.             

 

 

 

 

  

 


