ДОГОВОР
БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАРТНЕРОВ АО «ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК»
(Договор присоединения)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Договор банковского обслуживания партнеров АО «Евразийский банк» (Договор
присоединения) (далее –Договор присоединения) разработан и заключается в рамках 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 разделу 4 настоящего Договора присоединения, (далее такие лица именуются
«Партнер»).
1.2. В настоящем Договоре используются следующие основные понятия, предусмотренные
законодательством Республики Казахстан (далее – РК), а также следующие понятия и сокращения:
1) Аннулирование платежной карты - признание карты недействительной и принятие мер по
изъятию ее из обращения;
2) Банковский счет с использованием платежной карты (далее – Счет) – банковский счет,
открываемый Банком Клиенту (работнику Партнёра) на основании Заявления-оферты на выпуск,
обслуживание дебетной карты к Стандартным условиям предоставления банковских и иных услуг АО
«Евразийский банк» (Договор присоединения) (далее - Договор) для выполнения операций, связанных
с:
а) обеспечением наличия денег Клиента;
б) принятием (зачислением) денег в пользу Клиента;
в) осуществлением Клиентом платежей в пользу третьих лиц с использованием карты в порядке,
предусмотренном Заявлением - офертой;
г) исполнением распоряжения третьих лиц об изъятии денег работника Партнёра по основаниям,
предусмотренным законодательством Республики Казахстан и/или Договором;
д) осуществлением приема от работника Партнёра наличных денег в порядке, установленном
законодательством Республики Казахстан и/или Договором;
е) выдачей работнику Партнёра наличных денег с использованием карты;
ж) выплатой вознаграждения в размере, определяемом тарифами Банка;
з) осуществлением иного банковского обслуживания работника Партнёра, предусмотренного
законодательством Республики Казахстан и/или Договором;
3) Блокирование платежной карты - полный или временный запрет на осуществление операций с
использованием платежной карты (занесение карты в Стоп-лист);
4) Выплаты - заработная плата, квалификационные надбавки, текущее премирование, единовременное
вознаграждение за выполнение особо важных задач и к юбилейным датам или праздникам, социальные
льготы и доплаты (пенсионные, по инвалидности, на улучшение жилищных условий, на неотложные
нужды, на обучение, страхование, медицинское обслуживание, на оплату услуг детского сада,
программы физического оздоровления, транспортные расходы, пособия, доплата за стаж работы, оплата
временной нетрудоспособности, экологические выплаты (Семипалатинск, Арал), и т.д.), материальная
помощь (отпуск, уход на пенсию, смерть какого-либо из членов семьи, несчастный случай, стихийное
бедствие и т.д.), выплаты стимулирующего и компенсирующего характера (например, за работу в
праздничные или выходные дни) и т.д.;
5) Держатель платежной карты (Держатель ПК) – работник Партнёра - физическое лицо, имеющее
право пользоваться платежной картой в соответствии Договором;
6) Договор - Стандартные условия предоставления банковских и иных услуг АО «Евразийский банк»
(Договор присоединения) заключаемый между Банком и Клиентом, регулирующий отношения между
Банком и Клиентом, связанные с открытием, ведением и закрытием Счета, выпуском и обслуживанием
карты, осуществлением карточных операций;
7) Заявление - оферта - специальная форма, которую Клиент заполняет и передает в Банк на получение
платежной карты;
8) Зарплатный кредит/Кредит - беззалоговый заем, который регулируется Договором банковского
займа/Договором о предоставлении Кредитного лимита, заключаемым между Банком и работником
Партнёра в рамках Договора;
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9) Заявление-оферта о присоединении -

Заявление – оферта, подписанное Партнёром о
присоединении к настоящему Договору присоединения на условиях и по форме, утверждённой Банком
(Приложение № 1);
10) Карточная операция - платёж, получение наличных денег, обмен валют и другие операции,
осуществляемые с использованием карты на условиях, определенных Банком, системой платежных карт
и не противоречащих законодательству Республики Казахстан;
11) ПИН-код (персональный идентификационный номер) - персональный идентификационный номер,
секретный код, присваиваемый Держателю ПК и предназначенный для идентификации Держателя ПК;
12) ПИН-конверт
–
специальный
запечатанный
конверт,
выдаваемый
работнику
Партнёра/поверенному, содержащий вкладыш, на котором напечатан ПИН-код (ПИН-конверты
выдаются в исключительных случаях, по согласованию между Партнёром и Банком);
13) Платежная Карта (ПК) - средство доступа к деньгам через электронные терминалы или иные
устройства, которая содержит информацию, позволяющую держателю такой карты осуществлять
карточные операции;
14) Поверенные - работники Партнёра с некоторыми разграничениями своих полномочий, назначенные
приказом руководителя Партнёра, полномочия которых определены в соответствующей доверенности,
выданной согласно приложению № 2 к настоящему Договору присоединения;
15) Работник Партнёра (работник)/Клиент/Держатель ПК - физическое лицо, с которым Партнёр
заключил трудовой договор;
16) Рабочий (операционный) день - период времени, в течение которого Банком осуществляется прием
указаний о переводе денег и распоряжений о приостановлении либо отзыве таких указаний от клиентов
и передача им сообщений, связанных с осуществлением переводов денег в их пользу.
Продолжительность операционного дня - с 9.00 до 17.00 ч. (по времени г. Нур-Султан) ежедневно, кроме
выходных дней и праздничных дней Республики Казахстан;
17) Список для зачисления (список МТ-102) - список, формируемый Партнером для зачисления Выплат
на Счета работников Партнёра, в котором указываются: Наименование Партнера; имена, фамилии и
отчества (при наличии) работников Партнёра; ИИН работников; копии документа, удостоверяющего
личность работника, либо указание номера/серии документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и
окончания срока действия, наименование органа, выдавшего документ; номера банковских счетов
работника и суммы денег (в тенге), подлежащих зачислению на счета. Список для зачисления
формируется в электронном формате МТ-102;
18) Тарифы - утверждённый Банком прейскурант с указанием размеров вознаграждений и комиссий за
оказываемые Банком услуги.
1.3. Договор присоединения определен Банком и опубликован на WEB-сайте Банка в сети Интернет по
адресу www.eubank.kz и размещен во всех Филиалах (Операционных залах) Банка.
1.4. Договор един для всех Партнеров Банка и может быть принят Партнером не иначе как путем
присоединения к Договору присоединения в целом, в полном объеме, с чем Партнер безусловно
согласен. Принятие Партнером условий Договора присоединения выражается Партнером путем
подписания соответствующих Заявлений – оферт о присоединении и приема их Банком - после чего,
настоящий Договор присоединения, безусловно, считается заключенным между Банком и Партнером и
является бессрочным.
1.5. Банк не обязан предоставлять услуги и нести обязательства перед Партнёром, до момента акцепта
Банком оферт Партнера, содержащихся в Заявлении-оферте о присоединении; таким образом, акцепт
оферт Партнера осуществляется Банком по своему выбору в соответствии с требованиями внутренних
документов Банка и Тарифами, действующими на дату заключения Договора, и данным акцептом Банк
выражает свое согласие на предоставление услуг по банковскому обслуживанию Партнеров.
1.6. Договор присоединения, а также упомянутые в нем приложения, заявления, договоры, соглашения
и иные документы представляют собой единый правовой документ; являются неотъемлемыми частями
друг друга. Банк и Партнер безусловно согласен с тем, что оказание Банком услуг в рамках Договора
присоединения осуществляется на добровольных началах в соответствии с законодательством РК, ВНД
Банка и Тарифами; с соблюдением Договора присоединения и при подписании Сторонами документов
на бумажных и/или электронных носителях по установленным Банком формам.
1.7. В случае акцепта Банком оферты (оферт) Партнера все документы, подписываемые Банком и
Партнером, в том числе направленные посредством электронных носителей, считаются оформленными
в рамках статьи 152 ГК РК, то есть в письменной форме. После факта заключения настоящего Договора
присоединения в соответствии с положениями настоящей Главы Договора, Стороны приобретают права,
принимают на себя все соответствующие обязательства, а также несут ответственность за неисполнение
указанных обязательств, согласно Договору присоединения и иным документам, подписываемым
Сторонами, а также согласно требованиям законодательства РК.
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1.8. Партнер, присоединившийся к Договору присоединения, признает и соглашается с тем, что Банк
активно работает над предотвращением случаев участия Банка и его Партнеров и 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 Партнерам Банка и сделкам/Операциям/денежным
платежам/переводам, осуществляемым ими, которые могут периодически изменяться. Если эти
сделки/Операции/денежные платежи/ 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,
Партнер, присоединяясь к Договору присоединения, безусловно подтверждает право Банка отказать
Партнеру в оказании услуг, без предъявления Банку претензий в связи с таким отказом.
1.9. 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 присоединения в целях оказания Банком Клиенту
услуг, предусмотренных Договором присоединения.
1.10. Стороны обязуются обеспечивать соблюдение требований законодательства РК в сфере защиты
персональных данных при Обработке Персональных данных другой Стороны. Стороны 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.
1.11. Обработка Персональных данных одной Стороны, будет осуществляться другой Стороной
исключительно для целей, указанных в пункте 1.9. Договора присоединения.
1.12. Письменное согласие Стороны на Обработку Персональных данных для целей, указанных в
Договоре присоединения считается полученным в момент присоединения Партнёра к Договору
присоединения, путем подписания Заявления-оферты о присоединении.
1.13. При передаче Персональных данных, Стороны гарантируют, что имеют полученное в надлежащей
форме согласие своих работников, контрагентов и иных связанных с соответствующими Сторонами лиц
или их работников (далее – Представители Сторон) на такую передачу Персональных данных и
предоставит другой Стороне копии письменных согласий вышеуказанных Представителей Сторон по
первому требованию.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Договор присоединения регулирует условия и порядок зачисления на Счета работников Партнера
денег, поступивших в Банк переводом от Партнера.
3. УСЛОВИЯ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РАБОТНИКОВ ПАРТНЕРА
3.1. Открытие Счетов, выпуск ПК, предоставление Зарплатных кредитов по Счетам осуществляется
Банком на основании Договора, при предоставлении документов, предусмотренных внутренними
документами Банка.
3.2. За услуги, оказываемые по ПК, Банк взимает со Счетов работников Партнера вознаграждение в
соответствии с тарифами Банка.
3.3. Партнёр осуществляет перевод денег Банку для Выплат, а Банк производит зачисление денег по
выплатам на Счета работников Партнера.
3.4. Суммы поступивших от Партнера денег зачисляются на Счета работников Партнера в соответствии
со списком для зачисления не позднее текущего рабочего (операционного) дня, в случае если данная
сумма поступила в Банк не позднее окончания текущего рабочего (операционного) дня и должны:
1) соответствовать общей сумме денег, указанной в списке для зачисления;
2) включать вознаграждение (комиссии) Банка за предоставляемые услуги.
При этом, список для зачисления должен быть предоставлен без ошибок согласно настоящему Договору
присоединения.
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3.5. Банк вправе отказать в зачислении денег в случае нахождения в списке для зачисления ошибок, или
же произвести частичное зачисление только по суммам, реквизиты в которых указаны верно.
3.6. Банк принимает деньги, поступившие от Партнера в виде безналичного платежа согласно
оформленным надлежащим образом платежным документам.
3.7. Партнёр подтверждает, что до заключения настоящего Договора присоединения он ознакомился и
согласен с тарифами Банка, размещенными на веб-сайте по электронному адресу: www.eubank.kz, а
также с возможностью пересмотра Банком тарифов в порядке предусмотренном Договором
присоединения.
3.8. Партнёр не несет ответственности по обязательствам между Банком и работником Партнера,
вытекающим из Договора.
3.9. Присоединившись к Договору присоединения, Партнёр предоставляет Банку безусловное и
безотзывное согласие на списание причитающегося Банку комиссионного вознаграждения и сумм
неустойки, предусмотренных Договором присоединения, путем прямого дебетования Банком
банковских счетов Партнера, открытых в Банке.
4. ПАРТНЁР ОБЯЗАН
4.1. Обеспечить предоставление работниками или Поверенными в Банк документов, определенных

Банком, как необходимых для открытия Счета, выпуска ПК работникам Партнера. Своевременно
предоставлять Банку актуальный Список для зачисления.
4.2. Переводить деньги в Банк для зачисления на Счета работников Партнера.
4.3. Обеспечить сохранность ПК, полученных от Банка и не выданных работникам Партнера.
4.4. Сдать в Банк ПК и ПИН–конверты (при наличии ПИН-конвертов), полученные и не выданные по
объективным причинам работникам Партнера, в течение 3 (трех) месяцев со дня их получения в Банке.
4.5. В случае утери или кражи ПК, не выданной работнику Партнера, полученной от Банка, немедленно
обратиться в Банк с письменным требованием о блокировании ПК, в том случае, если поверенный
осуществлял получение ПК и ПИН-конверты (при наличии ПИН-конвертов).
4.6. Самостоятельно производить все взаиморасчеты с органами государственных доходов и другими
фискальными органами по производимым выплатам.
4.7. Представлять сведения о своем финансовом состоянии по письменному запросу Банка.
4.8. Сообщить Банку о предстоящей ликвидации, реорганизации или изменении своего статуса не менее
чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты предстоящих изменений.
4.9. Осуществлять выплаты работникам Партнера только путем безналичного перевода денег в Банк,
для дальнейшего их зачисления на банковские счета работников Партнера, в формате МТ-102. Банк не
несет ответственности за правильность расчетов сумм выплат работникам Партнера, а также за
правильность и своевременность уплаты связанных с выплатами налоговых платежей.
4.10. Письменно уведомлять Банк в течение 3 (трех) рабочих дней до даты оформления
соответствующего приказа о предстоящем расторжении трудового договора с работником Партнера
(перед последней выплатой работнику) или после его смерти.
4.11. В течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты изменения реквизитов и/или местонахождения, состава
органа управления и/или исполнительного органа и/или изменения состава участников (акционеров,
бенефициарных собственников) Партнера, владеющих 10% и более долей участия в уставном капитале
либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом акций – для
акционерных обществ), письменно уведомлять об этом Банк. Уведомление, направленное в соответствии
с настоящим пунктом Договора присоединения не требует заключения Сторонами дополнительных
соглашений.
4.12. Оплатить Банку комиссионное вознаграждение в размере, предусмотренном Заявлением – офертой
о присоединении в рамках Тарифов Банка.
5.

ПАРТНЁР В ПРАВЕ

5.1. Требовать от Банка предоставления качественных услуг.
5.2. При внесении Банком изменений и дополнений в тарифы согласно пункту 6.4. Договора
присоединения, Партнёр вправе до дня ведения их в действие, отказаться от Договора присоединения.
6. БАНК ВПРАВЕ
6.1. В случае неоплаты Партнёром комиссионного вознаграждения, причитающегося Банку по
Договору присоединения, списать с любых банковских счетов Партнера, открытых в Банке,
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комиссионное вознаграждение за зачисление денег на Счета, а также неустойку за несвоевременную
оплату вознаграждения, предусмотренную пунктом 8.5. Договора присоединения.
6.2. Отклонить запрос Партнера на прекращение обработки принятого Банком платежного документа,
если зачисление денег по выплатам на банковские счета работников Партнера уже произведено.
6.3. В одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в комиссии за платежные услуги,
оказываемые Банком по Договору присоединения в следующих случаях:
1) в сторону увеличения при осуществлении международных платежей и/или переводов денег;
2) в сторону их уменьшения;
3) путем ввода новых комиссий по новым услугам Банка, оказываемым по Договору присоединения.
Во всех этих случаях Банк уведомляет Партнера об изменениях/дополнениях в комиссии/тарифы путем
размещения соответствующего уведомления на WEB-сайте Банка с указанием даты введения их в
действие по электронному адресу www.eubank.kz, не позднее чем за 15 (пятнадцати) календарных дней
до дня введения их в действие.
6.4. В иных, не предусмотренных пунктом 6.3. Договора присоединения случаях увеличения
комиссий/тарифов за платежные услуги, оказываемые Банком по Договору присоединения,
осуществляется по соглашению с Партнёром, путем размещения Банком соответствующего
уведомления на WEB-сайте Банка, с указанием даты введения их в действие, по электронному адресу
www.eubank.kz, не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до дня введения их в действие. В
случае если Партнёр письменно не проинформировал Банк о своем желании расторгнуть Договор
присоединения согласно пункту 5.2. Договора присоединения, изменения и дополнения в
комиссии/тарифы Банка считаются принятыми Партнёром и вводятся в действие в указанный в
уведомлении Банка день, с последующим заключением соответствующего Дополнительного
соглашения.
6.5. При приеме от Партнера указаний, распоряжений об отзыве или приостановлении платежного
документа Банком, вправе использовать следующие элементы защитных действий от
несанкционированных платежей, включая, но, не ограничиваясь нижеперечисленным:
- собственноручное подписание Партнёром, его уполномоченным лицом платежного документа при их
личном присутствии в Банке;
- подписание платежного документа Партнера, его уполномоченным лицом электронной цифровой
подписью;
- использование динамической идентификации при оказании Банком платежной услуги по Договору
присоединения;
- осуществление идентификации Партнера, его уполномоченного лица по оригиналу документа,
удостоверяющего личность при личном их присутствии в Банке;
- иные способы защиты от несанкционированных платежей, установленные Банком (последующий
контроль, верификация и пр.).
Банк обеспечивает сохранность и конфиденциальность идентификационных средств Партнера, его
уполномоченного лица от третьих лиц, за исключением случаев, прямо предусмотренных
законодательством Республики Казахстан.
6.6. Предоставлять работникам Партнера Кредиты. Самостоятельно определить и/или изменить размер
Кредита, предоставляемого работнику Партнера.
6.7. Аннулировать ПК в случае, если ПК не была истребована Партнером или работником Партнера в
течение 3 (трех) календарных месяцев со дня изготовления ПК.
6.8. Потребовать от Партнера /работника Партнера предоставления документов, необходимых для
проведения операций по банковском счету работника Партнера в соответствии с валютным или иным
законодательством Республики Казахстан.
6.9. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора присоединения в случаях,
предусмотренных законодательством РК и Договором присоединения, с предоставлением уведомления
Партнеру в срок, не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты расторжения Договора
присоединения.
6.10. Требовать погашения любой задолженности, имеющейся и возникшей на дату уведомления, а
Партнер обязуется исполнить данное требование в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выставления
такого требования.
6.11. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора присоединения (отказать в
проведении операции), в случае если у Банка есть основания полагать, что операции с деньгами и (или)
иным имуществом клиента связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным
путем и (или) финансированию терроризма, признаваемыми в соответствии с законодательством
Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма.
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При этом Банк вправе расторгнуть Договор присоединения в одностороннем порядке, в порядке,
предусмотренном пунктом 10.1. Договора присоединения.
6.12. Самостоятельно расширять спектр предоставляемых услуг. Информация о таких услугах
публикуется на сайте Банка и/или доводится до сведения Партера посредством любых электронных
средств связи (включая Интернет и SMS-сообщения по сотовой связи) и/или на бумажных носителях.
Предоставленная таким образом информация автоматически становится неотъемлемой частью Договора
присоединения, и Партнер вправе принять новые условия, равно как и новые услуги и продукты,
направив соответствующие оферты Банку для акцепта, при необходимости, определяемой Банком.
6.13. Размещать свои информационно-рекламные материалы по предоставляемым услугам на
территории здания (помещения) Партнера.
7. БАНК ОБЯЗАН
7.1. Отказать в установлении деловых отношений с Партнёром и в проведении операции с деньгами в
случае невозможности принятия мер по надлежащей проверке в соответствии с законодательством
Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма».
7.2. Изготовить и выдать ПК и ПИН-конверты (при наличии ПИН-конвертов) работникам Партнера, в
соответствии с условиями Договора, либо поверенным, действующим на основании выданных
работниками Партнера соответствующих доверенностей. ПК и ПИН-конверты (при наличии ПИНконвертов) не могут быть выданы одному и тому же поверенному.
7.3. Не позднее Операционного дня, следующего за днем поступления в Банк денег и получения
надлежащим образом оформленных платежных документов, зачислять на Счета деньги, поступившие в
пользу работников Партнера, в соответствии с платежными документами.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей
в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также Договором присоединения.
8.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств,
если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: пожара, наводнения, землетрясения и
иных чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, непосредственно
повлиявших на исполнение по Договору присоединения.
8.3. Банк несет ответственность перед Партнёром за разглашение банковской тайны в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
8.4. Банк не несет ответственности за:
- последствия несвоевременного перечисления Партнёром сумм, причитающейся заработной платы и
иных выплат;
- последствия несвоевременного письменного запроса в Банк о необходимости блокирования утерянной
Партнёром и/или работником Партнера ПК;
- задержку зачисления денег по выплатам на Счета при неправильном расчете Партнёром, выплат,
стоимости услуг Банка, неверном указании Партнёром Счета (а также, если Счет закрыт), фамилии и
инициалов работника Партнера, ИИН работника Партнера.
8.5. Партнёр несет ответственность за:
- несвоевременное уведомление Банка о расторжении трудового договора с работником Партнера;
- несвоевременное уведомление Банка об отказе получать заработную плату по ПК;
- несоблюдение условий и положений Договора присоединения;
- причиненный Банку ущерб;
- несвоевременную оплату комиссионного вознаграждения Банку за зачисление денег, поступивших в
Банк от Партнера безналичным платежом, в размере 0,1 % от несвоевременно оплаченной суммы за
каждый день просрочки;
- расходы и судебные издержки, понесенные Банком по вине Партнера.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора присоединения, решаются путем
переговоров между Сторонами.
9.2. Споры, по которым не было достигнуто соглашение, подлежат разрешению по месту нахождения
Банка, либо его филиалов по усмотрению Банка.
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9.3. Стороны согласны признавать данные об операциях на электронных носителях информации в
качестве доказательств при разрешении споров.
9.4. Письменное уведомление считается полученным другой Стороной, если оно вручено ей под
расписку или направлено заказным письмом (при наличии почтовой квитанции).
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
10.1. Присоединившаяся к Договору Сторона вправе потребовать его расторжения по основаниям,
оговоренным в пункте 2 статьи 389 ГК РК. Расторжение Договора присоединения осуществляется путем
подачи присоединившейся Стороной заявления по установленной Банком форме. Договор
присоединения будет считаться расторгнутым только после осуществления Сторонами полных
взаиморасчетов.
При расторжении Договора присоединения:
- вознаграждение Банка, уплаченное работником Партнера за ежегодное обслуживание ПК, не
возвращается;
- все имеющиеся задолженности перед Банком подлежат погашению работниками Партнера и
Партнером.
10.2. Изменения в Договор присоединения вносятся Банком путем размещения на сайте www.eubank.kz,
а также на стендах в операционных залах, отделениях, нового текста Договора присоединения не позднее
чем за 10 (десять) рабочих дней до даты введения их в действие. Партнер 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 Партнер не согласен с изменениями, дополнениями,
Партнер имеет право расторгнуть Договор присоединения, уведомив Банк об этом не позднее даты
введения в действие таких изменений (дополнений) в Договор присоединения, при условии, что Партнер
исполнил все свои обязательства перед Банком.
10.3. Изменения в Договор присоединения в одностороннем порядке вносятся Банком только в
отношении продуктов/услуг, по которым законодательством РК не установлены ограничения.
10.4. Партнер и любая иная присоединившаяся Сторона, обязаны ознакомиться с изменениями в
Договор присоединения; незнание о нововведениях в Договор присоединения не освобождает
присоединившуюся Сторону от обязательств и ответственности по исполнению Договора
присоединения. Вместе с тем, Банк предпримет все усилия для того, чтобы уведомить
присоединившуюся Сторону об изменениях, о новых продуктах и услугах, всеми установленными
законодательством Республики Казахстан и Договором присоединения способами (Средствами связи электронной связь, СМС-сообщения, факс).
10.5. В случае непредставления Партнером уведомления о несогласии в связи с изменениями в Договор
присоединения или Тарифы до указанной Банком даты введения в действие таких изменений, Договор
присоединения, Тарифы действует/действуют с учетом изменений.
10.6. В случае предоставления Банком информации Партнеру посредством Средств связи, Партнер
признает средства электронной и факсимильной передачи информации, отправляемой в порядке и на
условиях, определенных Договором присоединения, достаточными для выполнения Банком своих
обязательств по предоставлению Партнеру информации согласно с положениями Заявлений – оферт о
присоединении и Договора присоединения.
10.7. Партнер соглашается, что полученная им информации по Средствам связи равнозначна получению
соответствующих документов на бумаге, заверенных подписями уполномоченных лиц Банка и
скрепленными печатью Банка.
10.8. Настоящим Партнер подтверждает, что он полностью осведомлен о том, что предоставление
информации по Средствам связи не обеспечивает безопасное получение Партнером информации, и что
существует риск доступа третьих лиц к информации. Настоящим Партнер берет на себя весь и любой
риск, связанный с использованием таких форм предоставления информации, включая, помимо прочего,
возможность неполучения или несвоевременного получения информации, вероятность
несанкционированного доступа со стороны третьих лиц, в том числе мошеннические действия,
неправомочное или ненадлежащее использование информации неуполномоченными лицами Партнера
или третьими лицами, независимо от того, что они обычно получали информацию по поручению
Партнера с использованием компьютерного оборудования, сотового (мобильного телефона) или
факсового аппарата, находящихся в офисе Партнера или в любом другом месте.
10.9. Оплата комиссионного вознаграждения Банка, по настоящему Договору присоединения,
осуществляется в размере, предусмотренном Заявлением – офертой о присоединении согласно Тарифам
Банка.
10.10. Стороны согласны считать конфиденциальной информацию, которой они обмениваются в связи с
исполнением Договора присоединения, и не разглашать ее без письменного разрешения другой
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Стороны, за исключением случаев, когда предоставление такой информации является обязательным в
соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
10.11. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором присоединения, Стороны руководствуются
законодательством Республики Казахстан.
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«ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК» АҚ СЕРІКТЕСТЕРІНЕ
БАНКТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТЫ
(Қосылу шарты)
1. НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1. «Еуразиялық банк» АҚ серіктестеріне банктік қызмет көрсетудің (Қосылу шарты) осы шарты
(бұдан әрі - Қосылу шарты) Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің (бұдан әрі - ҚР АК) 389бабының шеңберінде әзірленді және жасалады және олардың әрекеті осы Қосылу шартының 4 -бөліміне
сәйкес Стандарттық талаптарға қосылған «Еуразиялық банк» АҚ -ның (бұдан әрі-Банк) және заңды
тұлғалардың (филиалдар мен өкілдіктердің), жеке кәсіпкерлердің, жеке нотариустардың, жеке сот
орындаушыларының, адвокаттардың, кәсіби медиаторлардың, шаруа және фермер қожалықтарының,
шетелдік дипломатиялық және консулдық өкілдіктердің (бұдан әрі мұндай тұлғалар «Ссеріктес»деп
аталады) құқықтық қатынастарына қолданылады.
1.2. Осы Шартта Қазақстан Республикасының (бұдан әрі - ҚР) заңнамасында қарастырылған келесі
негізгі ұғымдар, сондай-ақ төмендегідей түсініктер мен қысқарған ұғымдар пайдаланылады:
1) Төлем картасының күшін жою - – картаны жарамсыз деп тану және оны айналымнан шығару
шараларын қабылдау;
2) Төлем картасы қолданылатын банктік шот (бұдан әрі – Шот) – төмендегілерге байланысты
операцияларды орындау үшін дебет картасын шығару, қызмет көрсету туралы Өтініш-оферта негізінде
Банк Клиентке (Ұйым қызметкеріне) «Еуразиялық банк» АҚ банктік және басқа қызметтер көрсетудің
стандартты талаптарына (бұдан әрі -Шарт) (Қосылу шартына) сүйене отырып ашатын банктік шот:
а) Клиент ақшасының болуын қамтамасыз ету;
б) Клиенттің пайдасына ақша қабылдау (есепке алу);
в) Өтініш – офертада қарастырылған тәртіппен картаны пайдаланып үшінші тұлғалардың пайдасына
төлемдерді жүзеге асыруы;
г) Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе Қосылу шартында қарастырылған
негіздер бойынша Серіктестің қызметкерінің ақшасын алып алу туралы үшінші тұлғалардың
өкімдерін орындау;
д) Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе Шартта белгіленген тәртіппен қолма-қол
ақшаларды Серіктестің қызметкерінен қабылдау;
е) картаны пайдаланы Ұйымның қызметкеріне қолма-қолақша беру;
ж) Банк тарифтерінде қарастырылған мөлшерде және тәртіппен сыйақы төлеу;
з) Серіктестің қызметкеріне, Қазақстан Республикасының заңнамасында және/Заңда және/немесе
Шартта қарастырылған басқа банктік қызметті жүзеге асыру;
3) Төлем картасын оқшаулау - төлем карточкасын пайдаланып жасалатын операцияларды жүзеге
асыруға толық немесе уақытша тыйым салу (карточканы Стоп-параққа енгізу);
4) Төлемдер - жалақы, біліктілік үстемеақылар, ағымдағы сыйлықақы беру, ерекше маңызды
міндеттерді орындағаны үшін және мерейтой күндері немесе мерекелерге біржолғы сыйақылар,
әлеуметтік жеңілдіктер және үстеме ақылар (зейнеткерлік, мүгедектік бойынша, тұрғын үй жағдайларын
жақсарту, кезек күттірмейтін мұқтаждыққа, оқуға, сақтандыру, медициналық қызмет көрсету, балабақша
қызметтеріне ақы төлеу, дене сауықтыру бағдарламалары, көлік шығыстары, жәрдемақы, жұмыс өтілі
үшін қосымша ақы, уақытша еңбекке қабілетсіздік үшін төлеу, экологиялық төлемдер (Семей, Арал)
және т.б.) материалдық көмек (демалыс, зейнеткерлікке шығу, отбасы мүшелерінің біреуінің қайтыс
болуы, жазатайым оқиға, дүлей апат және т.б.), ынталандыру және өтемақылық сипаттағы төлемдер
(мысалы, мереке немесе демалыс күндеріндегі жұмыс істеу үшін) және т.б.;
5) Төлем картасының ұстаушысы (ТК ұстаушысы) – Қосылу шартына сәйкес төлем карточкасын
пайдалануға құқығы бар Серіктестің қызметкері – жеке тұлға;
6) Шарт – Шот ашуға, жүргізуге және Шотты жабуға, карточка шығару және қызмет көрсетуге,
карточкалық операцияларды жүзеге асыруға байланысты Банк пен Клиент арасындағы қатынастарды
реттейтін, Банк пен Клиенттің арасында жасалатын, «Еуразиялық банк» АҚ банктік және басқа
қызметтер ұсынудың стандартты талаптары (Қосылу шарты);
7) Өтініш - оферта - Клиент толтырып, Банкке төлем карточкасын алуға тапсыратын арнайы нысан;
8) Жалақылық кредит/Кредит – Банк пен Серіктестің қызметкерінің арасында Шарттың шеңберінде
жасалатын Банктік қарыз шартымен/Кредит лимитін беру туралы шартымен реттелетін кепілсіз қарыз;
9) Қосылу туралы өтініш -оферта - Банк бекіткен талаптарда және нысан бойынша осы Қосылу
шартына қосылу туралы Серіктес қол қойған өтініш- оферта ( № 1, қосымша);
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10) Карточкалық операция - Банк белгілеген төлем карточкалары жүйесі талаптарында карточканы

пайдаланып жүзеге асырылатын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін
төлем, қолма-қол ақша алу, валюта айырбастау және басқа да операциялар;
11) ДСН-код (дербес сәйкестендіру нөмірі) - ТК ұстаушысына берілетін және ТК ұстаушысын
сәйкестендіруге арналған дербес сәйкестендіру нөмірі, құпия коды;
12) ДСН-конверт – Серіктестің қызметкеріне/сенім жүктелген тұлғаға берілетін, ДСН-код басылған
(ДСН -конверттері Серіктес пен Банк арасындағы келісім бойынша айрықша жағдайларда беріледі )
қосымша беті бар, арнайы мөрленген конверт.
13) Төлем картасы (ТК) - карточка ұстаушысына карточкалық операцияларды жүргізуге мүмкіндік
беретін ақпараттардан тұратын электрондық терминал немесе өзге қондырғы арқылы ақшаға қол жеткізу
құралы;
14) Сенім жүкелген тұлғалар - Осы Қосылу шартына № 2 қосымшаға сәйкес ұйым берілген, тиісті
сенімхатта өкілеттіктері белгіленген, өкілеттіктерінде кейбір шектеулерімен Серіктестің басшысының
бұйрығымен тағайындалған Серіктестің қызметкерлері ;
15) Серіктестіктің қызметкері (қызметкер)/Клиент/ТК ұстаушысы - Серіктес еңбек шартын
жасаған жеке тұлға;
16) Жұмыс (операциялық) күн - Банк клиенттерден ақшаны аудару туралы нұсқаулар мен осындай
нұсқауларды тоқтата тұру немесе қайтарып алу туралы өкімдерді қабылдау және олардың пайдасына
ақша аударуды жүзеге асыруға байланысты хабарламаларды жіберуді жүзеге асыратын уақыт аралығы.
Операциялық күннің ұзақтығы – демалыс және Қазақстан Республикасының мереке күндерінен басқа
күн сайын сағат 9.00 ден 17.00-ге дейін (Нұр -Сұлтан қ. уақыты бойынша);
17) Есепке алуға арналған тізім (МТ-102 тізімі) - Серіктестің қызметкерлерінің Шоттарына
Төлемдер аудару үшін Серіктестің қалыптастыратын тізімі, тізімде көрсетілетіндері: Серіктестің атауы;
Серіктестің Қызметкерлерінің аты, тегі және әкесінің аты; қызметкерлердің ЖСН-і, қызметкердің жеке
басын куәландырушы құжаттың көшірмесі, немесе жеке басын куәландырушы құжаттың
нөмірі/сериясы, берген уақыты мен жарамдылық мерзімінің аяқталуы, құжатты берген органның атауы;
қызметкердің банктік шоттарының нөмірлері мен шоттарға есептелуі тиіс ақша сомасы (теңгемен)
көрсетіледі. Аударуға арналған тізім МТ-102 электрондық форматында қалыптастырылады.
18) Тарифтер - Банк бекіткен, Банк көрсеткен қызметтер үшін сыйақылар мен комиссиялардың
мөлшері көрсетілген прейскурант.
1.3. Қосылу шартын Банк белгілеген және Банктің WEB-сайтында Интернет желісініде www.eubank.kz
мекенжайы бойынша жарияланған және Банктің барлық Филиалдарында (Операциялық залдарда)
орналастырылған.
1.4. Шарт - Банктің барлық серіктестері үшін бірдей және Серіктес қосылу шартына толық көлемде
қосылу жолымен ғана қабылдануы мүмкін, онымен Серіктес сөзсіз келіседі. Серіктестің Қосылу
шартының талаптарын қабылдауы Серіктестің қосылу туралы тиісті өтініш – офертаға қол қоюы және
оларды Банктің қабылдауы арқылы көрінеді-одан кейін осы Қосылу шарты Банк пен Серіктестің
арасында сөзсіз жасалған болып саналады және мерзімсіз болып табылады.
1.5. Банк Қосылу туралы Өтініш -офертада қамтылған Серіктестің офертасын Банктің акцептеуіне
(мақұлдау) дейін қызмет көрсетуге және Серіктестің алдында міндеттемелер көтеруге міндетті емес;
осылайша Банк Серіктестің офертасын акцептеуді өз таңдауы бойынша Банктің ішкі құжаттарының
талаптарына және Шартты жасау күнгі Тарифтерге сәйкес жүзеге асырады, осы акцепт арқылы Банк
Серіктестерге банктік қызмет көрсету бойынша қызметтер көрсетуге келісімін білдіреді.
1.6. Қосылу шарты, сондай-ақ оның ішінде сөз қозғалған қосымшалар, өтініштер, шарттар, келісімдер
мен басқа да құжаттар өзара бірыңғай құқықтық құжат болып табылады; бір-бірінің ажыратылмас
бөліктері болып табылады. Банк және Серіктес Қосылу шарты шеңберінде Банктің қызмет көрсетуі ҚР
заңнамасына, Банктің ІНҚ және Тарифтерге сәйкес ерікті негізде; Қосылу шартын сақтай отырып және
Тараптар Банк белгілеген нысандар бойынша қағаз және/немесе электрондық тасымалдауыштардағы
құжаттарға қол қойған кезде жүзеге асыратындығымен сөзсіз келіседі.
1.7. Банк Серіктестің офертасын (оферталарын) акцептеген жағдайда, Банк және Серіктес қол қоятын,
оның ішінде электрондық тасымалдауыштар арқылы жіберілген барлық құжаттар ҚР АК 152-бабының
шеңберінде, яғни жазбаша нысанда ресімделген болып есептеледі. Шарттың осы Тарауының
ережелеріне сәйкес осы Қосылу шартын жасау фактісінен кейін Тараптар құқықтар сатып алады, өзіне
барлық тиісті міндеттемелерді қабылдайды, сондай-ақ Қосылу шартына және Тараптар қол қоятын өзге
де құжаттарға сәйкес, сондай-ақ ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес көрсетілген міндеттемелерді
орындамағаны үшін жауапкершілікте болады.
1.8. Қосылу шартына қосылған Серіктес Банктің және оның Серіктестері мен Клиенттерінің қылмыстық
іс-әрекеттерге және ақшаны жылыстату, мыналарды қоса, бірақ шектелмей, қылмыстық жолмен алған
ақшаны заңдастыру терроризмді қаржыландыру, алаяқтық, сыбайлас жемқорлық ты механизмдеріне
және т.б қатысу жағдайларының алдын алу бойынша белсенді жұмыс істейтіндігін мойындайды және
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келіседі. Банк қызметінің стандарттары Банктің имиджін сақтауға және қорғауға, сондай-ақ
Клиенттердің сенімін және Банктің парасаттылығын бұзуды болдырмауға бағытталған. Осыған
байланысты, банк өз таңдауы бойынша Банктің Серіктестеріне және мәмілелерге/Операциялар/ақша
аударымдарына/ олар жасайтын, жиі-жиі өзгертілетін аударымдарға нақты талаптар белгілейді. Егер
бұл мәмілелер/операциялар/ ақша төлемдері/аударымдар Банктің ІНҚ және/немесе ҚР заңнамасының
талаптарына жауап бермесе, Банк өз қызметтерін көрсетуден бас тартуға және / немесе қол қойылған
шарттарды бір жақты тәртіппен орындаудан бас тартуға, шарттарды бұзуға құқылы. Осыған
байланысты, Серіктес Қосылу шартына қосыла отырып, Банктің мұндай бас тартуға байланысты Банкке
наразылық қоюсыз, Серіктестің Қызмет көрсетуден бас тарту құқығын сөзсіз растайды.
1.9. ҚР дербес деректерді қорғау саласындағы заңнамасына сәйкес Тараптар кез келген ақпаратты, оның
ішінде: тегі, аты, әкесінің аты, туған жері мен күні, мекенжайы, отбасылық жағдайы, білімі, мамандығы
мен Тараптарға және олардың қызметкерлеріне, контрагенттеріне және Тараптармен басқаша
байланыстағы тұлғаларға және олардың қызметкерлеріне кез келген тікелей немесе жанама қатысы бар,
Банктің Клиентке Қосылу шартында қарастырылған қызметтерді көрсету мақсатында Қосылу шартының
әрекет ету кезеңінде кез келген уақытта Тараптарға қолжетімді болатын кез келген басқа ақпаратты
жинауға, өңдеуге, сақтауға, пайдалануға, беруге (тарату, ұсынуды, қол жеткізу) және жоюға ("Өңдеу")
құқылы.
1.10. Тараптар екінші Тараптың дербес деректерін өңдеу кезінде дербес деректерді қорғау саласындағы
ҚР заңнамасының талаптарын сақтауды қамтамасыз етуге міндеттенеді. Тараптар екінші Тараптың
Дербес деректерін осындай Дербес деректерге қатысты заңсыз немесе кездейсоқ іс-әрекеттерден, оның
ішінде оларға қол жеткізуден, оларды жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан, көшіруден, ұсынудан және
таратудан қорғауға бағытталған барлық мүмкін болатын
құқықтық, техникалық және
ұйымдастырушылық шараларды қабылдауға міндеттенеді.
1.11. Бір Тараптың Дербес деректерін өңдеуді екінші Тарап Қосылу шартының 1.9-тармағында
көрсетілген мақсаттар үшін ғана Қосылу шартын біржақты тәртіпте бұзуға құқылы.
1.12. Тараптардың Дербес деректерді Қосылу шартында көрсетілген мақсаттар үшін өңдеуге жазбаша
келісімі Қосылу туралы Өтініш - офертаға қол қою жолымен Қосылу шартына Серіктес қосылған сәтінде
алынған болып есептеледі.
1.13. Дербес деректерді беру кезінде, Тараптар өз қызметкерлерінің, контрагенттерінің және тиісті
Тараптармен байланысты өзге де тұлғалардың немесе олардың қызметкерлерінің (бұдан әрі –
Тараптардың өкілдері) Дербес деректерді осындай беруге тиісті нысанда алынған келісімінің болуына
кепілдік береді және бірінші талап ету бойынша Тараптардың жоғарыда аталған өкілдерінің жазбаша
келісімдерінің көшірмелерін екінші Тарапқа береді.
2. ШАРТТЫҢ МӘНІ
2.1. Қосылу шарты Серіктестен аударыммен Банкке келіп түскен ақшаны Серіктестің қызметкерлерінің
Шотына есепке алу талаптары мен тәртібін реттейді:.
3. СЕРІКТЕСТІҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНЕ БАНКТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ТАЛАПТАРЫ
3.1. Банк Шот ашуды, ТК шығаруды, Шот бойынша Жалақылық кредиттер беруді Банктің ішкі
құжаттарымен қарастырылған құжаттарды ұсынған кезде Шарттың негізінде жүзеге асырады.
3.2. ТК бойынша көрсетілетін қызметтер үшін, Банк Серіктестің қызметкерлерінің Шоттарынан Банк
тарифтеріне сәйкес сыйақы өндіріп алады.
3.3. Серіктес Банкке төлемдер бойынша ақша аударымын, ал Банк төлемдер бойынша ақшаны
Серіктестің қызметкерлерінің Шоттарына есепке алуды жүзеге асырады.
3.4. Серіктестен түскен ақша сомасы, егер бұл сома Банкке ағымдағы жұмыс (операциялық) күні
аяқталғаннан кешіктірілмей түскен жағдайда, ағымдағы жұмыс (операциялық) күнінен кешіктірілмей
есепке алу тізіміне сәйкес Серіктес қызметкерлерінің банктік шоттарына есепке алынады, және:
1) есепке алу тізімінде көрсетілген ақшаның жалпы сомасына сәйкес болуы;
2) көрсетілген қызметтер үшін Банк сыйақысынан (комиссиясынан) тұруы тиіс.
Бұл ретте, есепке алу тізімі осы Шартқа сәйкес қатесіз ұсынылуы тиіс.
3.5. Есепке алу тізімінде қате табылған жағдайда Банк ақшаны есепке алудан бас тартуға құқылы немесе
деректемелері дұрыс көрсетілген сомалар бойынша ғана ішінара есепке алуға құқылы.
3.6. Серіктестен қолма-қол ақшамен жасалмайтын төлем түрінде түскен ақшаны Банк тиісті түрде
ресімделген төлем құжаттарына сәйкес есептейді.
3.7. Серіктес осы Қосылу шартын жасағанға дейін, ол Банктің электрондық адресі: www.eubank.kzвебсайтында орналастырылған тарифтермен, сондай-ақ осы Қосылу шартында қарастырылған тәртіпте
Банктің тарифтерді қайта қарастыру мүмкіндігімен танысқанын және келіскендігін растайды.
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3.8. Серіктес Банк пен Серіктестің қызметкері арасындағы Шарттан туындайтын міндеттемелері
бойынша жауапкершілікте болмайды.
3.9. Қосылу шартына қосыла отырып, Серіктес Банкке Серіктестің Банкте ашылған банктік шоттарынан
тікелей дебеттеу жолымен Қосылу шартында көзделген Банкке тиесілі комиссиялық сыйақыны және
тұрақсыздық айыбының сомасын есептен шығаруға сөзсіз және қайтарып алынбайтын келісім береді.
4. СЕРІКТЕСТІҢ МІНДЕТТЕРІ
4.1. Қызметкерлердің немесе Сенім жүктелген тұлғалардың Банктің Серіктестің қызметкеріне шот ашу,

ТК шығару үшін қажетті деп анықтаған құжаттарын Банкке беруін қамтамасыз ету. Банкке есепке алу
үшін өз уақытында нақты тізімін беру.
4.2. Серіктестің қызметкерлерінің Шотына есепке алу үшін Банкке ақша аудару.
4.3. Банктен алынған және Серіктестің қызметкерлеріне берілмеген ТК-ның сақталуын қамтамасыз ету.
4.4. Алынған және объективті себептер бойынша Серіктестің қызметкерлеріне берілмеген ТК мен ДСНконверттерді (ДСН-конверттер болған кезде) Банкке оларды Банкте алынған күннен бастап 3 (үш) ай
ішінде тапсыру.
4.5. Егер сенім жүктелген тұлға ТК мен ДСН-конверттерді (ДСН-конверттер болған кезде) алуды және
сақтауды іске асырған жағдайда, Банкте алынған және Серіктестің қызметкеріне берілмеген ТК
жоғалған және ұрланған жағдайда, Банкке ТК -ны оқшаулау туралы жазбаша талаппен дереу өтініш
жасау.
4.6. Жүргізілген төлемдер бойынша мемлекеттік кірістер органдарымен және басқа фискальды
органдармен барлық өзара есеп айырысуды өз бетімен жүргізу
4.7. Банктің жазбаша сұранымы бойынша өзінің қаржы жағдайы туралы мәліметтерді ұсыну.
4.8. Банкке алдағы болатын тарату, қайта ұйымдастыру немесе өз мәртебесінің өзгеруі туралы алдағы
өзгерістердің болжамды күніне дейін кемінде 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын хабарлау.
4.9. Серіктестің қызметкерлеріне төлемдерді МТ-102 нысанында, әрі қарай
Серіктестің
қызметкерлерінің банктік шоттарына есепке алу үшін ақшаны Банкке қолма-қол жасалмайтын аударым
арқылы ғана жүзеге асыру. Банк Серіктестіктің қызметкерлерінің төлем сомаларын есептеу
дұрыстығына, сондай-ақ салық төлемдеріне байланысты төлемнің дұрыстығына және уақтылы болуына
жауапкершілікте болмайды
4.10. Серіктестің қызметкерімен алдағы (қызметкерге соңғы төлем жүргізу алдында) еңбек шартын бұзу
туралы тиісті бұйрықты ресімдеуге дейін немесе ол қайтыс болғаннан кейін Банкке 3 (үш) Операциялық
күн ішінде жазбаша хабарлау.
4.11. Серіктестің деректемелері және/немесе орналасқан жері, басқару органының және/немесе
атқарушы органының құрамы және/немесе жарғылық қорында 10% және одан да астам үлесті иеленген
қатысушыларының (акционерлерінің, бенефициарлық меншік иелерінің) құрамы өзгерген жағдайда,
өзгерген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде бұл туралы Банкті жазбаша хабардар етуге міндетті.
Шарттың осы тармағына сәйкес жіберілген хабарлама Тараптардың қосымша келісім жасауын талап
етпейді.
4.12. Өтініш – офертада көрсетілген мөлшерде Банкке комиссиялық сыйақы төлеу.
5. СЕРІКТЕСТІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ
5.1. Банктен сапалы қызмет көрсетуді талап ету.
5.2. Банк Қосылу шартының 6.4. тармағына сәйкес тарифтерге өзгерістер мен толықтырулар енгізген
кезде, олар қолданысқа енгізілген күнге дейін, Серіктес Қосылу шартынан бас тартуға құқылы.
6. БАНКТІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ
6.1. Серіктес Қосылу шартына сәйкес Банкке тиесілі комиссиялық сыйақыны төлемеген жағдайда,
Шоттарға ақша аударғаны үшін комиссиялық сыйақыны, сондай-ақ Қосылу шартының 8.5. тармағында
қарастырылған сыйақыны уақытында төлемегені үшін тұрақсыздық айыбын Серіктестің Банкте
ашылған кез келген банктік шоттарынан есептен шығару.
6.2. Егер Төлемдер бойынша ақша Серіктестің қызметкерлерінің банктік шоттарына есепке алынып
қойса, Серіктестің Банк қабылдаған төлем құжатын өңдеуді тоқтату туралы сұранымын қабылдамау.
6.3. Банктің Қосылу шарты бойынша көрсететін төлем қызметтері үшін комиссияларға келесі
жағдайларда өзгерістер мен толықтыруларды біржақты тәртіпте енгізу:
1) халықаралық төлемдер және/немесе ақша аударымдарын жүргізген кезде ұлғаю жағына қарай;
2) оларды кему жағына қарай;
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3) Осы Қосылу шарты бойынша Банк көрсететін жаңа қызметтер бойынша жаңа комиссиялар енгізу
арқылы.
Банк барлық осы жағдайларда, Серіктеске комиссиядағы/тарифтердегі өзгерістер/толықтырулар туралы
тиісті хабарламаны, www.eubank.kz электрондық мекенжайы бойынша олардың қолданысқа ену күнін
көрсетіп, Банктің WEB-сайтында олар қолданысқа енген күнге дейін 15 (он бес) күнтізбелік күннен
кешіктірмей хабарлайды.
6.4. Қосылу шартының 6.3. тармағында қарастырылмаған басқа барлық жағдайларда, Қосылу шарты
бойынша Банк көрсететін қызметтердің ақысын төлеу комиссияларын/тарифтерін ұлғайту Серіктестің
келісімі бойынша, тиісті хабарламаны Банктің WEB-сайтында, олардың қолданысқа ену күнін көрсетіп,
www.eubank.kz электрондық мекнежайында орналастыру арқылы, олар қолданысқа енгізілген күнге
дейін 15 (он) бес күнтізбелік күн бұрын хабарланады. Егер Серіктес Банкке Қосылу шартының 5.2.
тармағына сәйкес Қосылу шартны бұзуға өзінің ниеті туралы жазбаша хабарламаса, Банктің
комиссияларына/тарифтеріне өзгерістер мен толықтыруларды Серіктес қабылдаған деп есептелінеді
және кейіннен тиісті Қосымша келісім жасай отырып, Банк хабарламада көрсеткен күні қолданысқа
енгізіледі.
6.5. Банк Серіктестен төлем құжатын кері қайтару немесе тоқтату туралы нұсқаулар, өкімдер алған
кезде, санкцияланбаған төлемдерден қорғану әрекетінің келесі элементтерін пайдалануға құқылы,
төмендегілерді қоса, бірақ шектелмей:
- Серіктестің, оның уәкілетті тұлғасының, олардың жеке өздері Банкте болған кезде, төлем құжатына өз
қолымен қол қоюы;
- төлем құжатына Серіктестің, оның уәкілетті тұлғасының электронды сандық қолтаңбасымен қол қоюы;
- Банк Қосылу шарты бойынша төлем қызметтерін көрсеткен кезде қарқынды сәйкестендіруді
пайдалану;
- Серіктесті, оның уәкілетті тұлғасын, олар жеке өздері Банкте болған кезде, жеке басын куәландыратын
құжаттың түпнұсқасы бойынша сәйкестендіруді жүзеге асыру;
- Банк белгілеген санкцияланбаған төлемдерден қорғанудың басқа да тәсілдері (кейіннен бақылау,
верификация және т.б.).
Банк Қазақстан Республикасының заңнамасында тікелей қарастырылған жағдайларды қоспағанда,
Серіктестің, оның уәкілетті тұлғасының сәйкестендіру құралдарын үшінші тұлғалардан сақтауды және
құпиялылығын қамтамасыз етеді.
6.6. Серіктестің қызметкерлеріне кредиттер беру. Серіктестің қызметкеріне берілетін кредиттің
мөлшерін өздігінен анықтау және/немесе өзгерту.
6.7. Серіктес немесе Серіктестің қызметкерлері ТК дайындалған күннен бастап 3 (үш) күнтізбелік ай
ішінде ТК-ны талап етпеген жағдайда, ТК-ны жою.
6.8. Қазақстан Республикасының валюталық және өзге заңнамасына сәйкес Серіктестің қызметкерінің
банктік шоты бойынша операцияларды жүргізу үшін қажетті құжаттарды ұсынуды Серіктестен/Серіктес
қызметкерінен талап ету.
6.9. ҚР заңнамасында және Қосылу шартында қарастырылған жағдайларда, екінші Серіктеске
хабарлама бере отырып, 30 (отыз) күнтізбелік күннен кем емес мерзім ішінде Қосылу шартын
орындаудан біржақты тәртіппен бас тарту
6.10. Хабарлаған күнге бар болған және туындаған кез келген берешекті өтеуді талап ету, ал Серіктес
осындай талап қойған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде осы талапты орындауға міндеттенеді.
6.11. егер Банкте клиенттің ақшасымен және (немесе) басқа мүлкімен жасалатын операциялардың
«Қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмдi
қаржыландыруға қарсы iс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қылмыстық
жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмдi қаржыландыруға қатысы бар
деп болжауға негіздемелері болған жағдайда, Қосылу шартын орындаудан біржақты тәртіпте бас тарту
(операциялар жүргізуден бас тарту).
Бұл ретте Банк Қосылу шартының 10.1. тармағында қарастырылған тәртіпте, Қосылу шартын біржақты
тәртіпте бұзуға құқылы.
6.12. Ұсынылатын қызметтердің ауқымын өз бетінше кеңейту. Мұндай қызметтер туралы ақпарат Банк
сайтында жарияланады және/немесе кез келген электрондық байланыс құралдары (Интернет және ұялы
байланыс бойынша SMS-хабарламаларды қоса алғанда) және/немесе қағаз тасымалдауыштарда
Серіктестің назарына жеткізіледі. Осылайша берілген ақпарат Қосылу шартының ажыратылмас бөлігіне
автоматты түрде айналады және Серіктес жаңа талаптарды, сондай-ақ қажет болған жағдайда, Банк
белгілейтін акцепт үшін Банкке тиісті оферталарды жібере отырып, жаңа қызметтер мен өнімдерді
қабылдауға құқылы.
6.13. Серіктестің ғимараты (үй-жайы) аумағында ұсынылатын қызметтер бойынша өзінің ақпараттықжарнамалық материалдарын орналастыру.
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7. БАНКТІҢ МІНДЕТТЕРІ
7.1. Қазақстан Республикасының «Заңсыз жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға) және
терроризмді қаржыландыру туралы» заңнамасына сәйкес тиісті тексеру бойынша шаралар қабылдау
мүмкін болмаған жағдайда, Серіктеспен іскерлік қатынастар орнатудан және ақшамен операциялар
жүргізуден бас тарту.
7.2. ТК мен ДСН-конверттерді (ДСН-конверттер болған кезде) дайындау және Шарттың талаптарына
сәйкес Серіктестің қызметкерлеріне немесе Серіктестің қызметкерлері берген тиісті сенімхаттар
негізінде әрекет ететін сенім жүктелген тұлғаға беру. ТК мен ДСН-конверттер (ДСН-конверттер болған
кезде) бір ғана сенім білдірілген тұлғаға берілмейді.
7.3. Банкке ақша түскен және тиісті түрде ресімделген төлем құжаттарын алған күннен кейінгі келесі
Операциялық күннен кешіктірмей, Серіктестің қызметкерлерінің пайдасына түскен ақшаны төлем
құжаттарына сәйкес Шотқа есепке алу.
8. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
8.1. Тараптар өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісті түрде орындамағаны үшін Қазақстан
Республикасының қолданыстағы заңнамасына, сондай-ақ Қосылу шартын сәйкес жауапкершілік
көтереді.
8.2. Егер осындай міндеттемелерін толық немесе ішінара орындамау және/немесе тиісті орындамау
еңсерілмес күш жағдайларының: өрт, су тасқыны, жер сілкінісі және Қосылау шарты бойынша
орындауға тікелей әсертін тигізетін, өзге төтенше және алдын алу мүмкін емес жағдайлардың
салдарынан болса, жауапкершіліктен босатылады
8.3. Банк Серіктестің алдында банктік құпияны жариялағаны үшін Қазақстан Республикасының
қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілікте болады.
8.4. Банк мыналар үшін жауапкершілікте болмайды:
- Серіктестің сомаларды, тиесілі жалақы және өзге төлемдерді уақтылы аудармау салдарына;
- Серіктес және/немесе Серіктестің қызметкері жоғалтқан ТК-ны оқшаулау қажеттігі туралы жазбаша
сұранымды Банкке уақытында бермеу салдары;
- Серіктес төлемді, Банк қызметтерінің құнын дұрыс есептемеген, Серіктес Шотты дұрыс көрсетпеген
(сондай-ақ шот жабық болған жағдайда), Серіктес қызметкерінің тегі мен аты-жөні, Серіктес
қызметкерінің ЖСН қате көрсеткен кезде Шоттарға төлемдер бойынша ақшаны есепке алуды кешіктіру.
8.5. Серіктес келесілер үшін жауапкершілікте болады:
- Серіктес қызметкерінің жұмыстан босатылғандығы туралы Банкті уақытында хабарламау;
- жалақыны Банктің ТК бойынша алудан бас тартқаны туралы Банкті уақытында хабарламау;
- Қосылу шартының талаптары мен ережелерін сақтамау;
- Банкке келтірілген шығын;
- Банкке Серіктестен қолма-қол ақшасыз төлеммен түскен ақшаны аударғаны үшін Банкке комиссиялық
сыйақыны уақытында төлемеу мерзімі өткен әрбір күн үшін уақытында төленбеген соманың 0,1%
мөлшерінде;
- Серіктестің кінәсінен Банк шеккен шығысылар мен сот шығасылары.
9. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ
9.1. Осы Шартты орындау барысында туындаған барлық даулар мен келіспеушіліктер Тараптар
арасындағы келіссөздер арқылы шешіледі.
9.2. Келісімге қол жеткізбеген даулар Банктің, немесе оның филиалының Банктің қарастыруымен
орналасқан жері бойынша шешілуі тиіс.
9.3. Тараптар ақпаратты электрондық тасығыштардағы операциялар туралы деректерді дауларды шешу
кезінде дәлелдемелер ретінде мойындауға келіседі.
9.4. Жазбаша хабарлама, егер ол оған қол қойғызып тапсырылса немесе тапсырыс хатпен жіберілсе
(пошталық түбіртек болған жағдайда), екінші Тарап оны алған болып есептеледі.
10. ШАРТТЫҢ ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ, ОНЫ БҰЗУ ЖӘНЕ ӨЗГЕРТУ ТӘРТІБІ
10.1. Шартқа қосылған Тарап, ҚР АК 389- бабының 2- тармағында айтылған негіздемелер бойынша
оны бұзуды талап етуге құқылы. Қосылу шартын бұзу қосылған Тараптың Банк бекіткен нысан бойынша
өтініш беруі арқылы жүзеге асырылады. Қосылу шарты тек қана Тараптар өзара толық есеп айырысуды
жүзеге асырғаннан кейін бұзылды деп есептелінеді.
Қосылу шартын бұзған кезде:
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- ТК -ға жыл сайын қызмет көрсеткені үшін Серіктестің қызметкері төлеген Банктің сыйақысы
қайтарылмайды;
- Банк алдындағы барлық берешектерді Серіктестің қызметкерлері мен Серіктесі өтеулері тиіс.
10.2. Қосылу шартына өзгерістерді Банк www.eubank.kz сайтына , сондай-ақ операциялық залдардың
қабырғаларында, бөлімшелерінде, Қосылу шартының жаңа мәтінін олар қолданысқа енгізілген күнге
дейін 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей, орналастыру арқылы енгізеді . Серіктес Қосылу шартындағы
өзгерістер мен толықтырулар туралы Банктің бөлімшелерінен/филиалдарынан, www.eubank.kz Банктің
сайтынан өз бетінше білуге міндетті, егер Серіктес өзгерістермен, толықтырулармен келіспесе, Серіктес
Қосылу шартына осындай өзгерістер (толықтырулар) қолданысқа енгізілген күннен кешіктірмей,
Серіктес Банк алдындағы өзінің барлық міндеттемелерін орындаған жағдайда, бұл туралы Банкті
хабардар ете отырып, Қосылу шартын бұзуға құқылы.
10.3. Банк Қосылу шартына өзгерістерді бір жақты тәртіпте, ҚР заңнамасымен шектеулер белгіленбеген
өнімдерге/қызметтерге қатысты ғана енгізеді.
10.4. Серіктес және кез келген басқа да қосылған Тарап Қосылу шартына енгізілген өзгерістермен
танысуға міндетті; Қосылу шартына енгізілген жаңалықтар туралы білмеу Қосылған Тарапты Қосылу
шартын орындау жөніндегі міндеттемелерден және жауапкершіліктен босатпайды. Сонымен қатар, Банк
қосылған Тарапты өзгерістер туралы, жаңа өнімдер мен қызметтер туралы, Қазақстан Республикасының
заңнамасында және Қосылу шартында белгіленген барлық тәсілдермен (байланыс құралдары электрондық байланыс, СМС-хабарламалар, факс) хабардар ету үшін барлық күш-жігерін жұмсайды.
10.5. Серіктес Қосылу шартына немесе Тарифтерге өзгерістерге байланысты келіспейтіні туралы
хабарламаны, Банк көрсеткен өзгерістер қолданысқа енгізілген күнге дейін ұсынбаған жағдайда,
Қосылу шарты, тарифтер өзгерістерді ескере отырып қоданылады.
10.6. Банк Серіктеске байланыс құралдары арқылы ақпарат берген жағдайда, Серіктес Қосылу
шартында айқындалған тәртіппен және талаптарда жіберілетін ақпаратты электрондық және
факсимильді беру құралдарын, Серіктеске қосылу туралы Өтініш - оферта және Қосылу шартының
ережелеріне сәйкес ақпарат беру жөніндегі өз міндеттемелерін Банктің орындауы үшін жеткілікті деп
таниды.
10.7. Серіктес, өзі Байланыс құралдары арқылы алған ақпараттың Банктің уәкілетті тұлғаларының
қолдарымен расталған және Банктің мөрімен бекітілген қағаздағы тиісті құжаттарды алғанмен тең
екендігіне келіседі.
10.8. Осы арқылы Серіктес Байланыс құралдары бойынша ақпарат беру Серіктестің ақпаратты қауіпсіз
алуын қамтамасыз етпейтінін және үшінші тұлғалардың ақпаратқа қол жеткізу тәуекелі бар екенінен
толық хабардар екенін растайды. Осы арқылы Серіктес ақпаратты берудің осындай нысандарын
пайдалануға байланысты, соның ішінде, басқаларымен қатар, ақпаратты алмау немесе уақытында алмау
мүмкіндігін, үшінші тұлғалар тарапынан рұқсатсыз қол жеткізу мүмкіндігін, соның ішінде алаяқтық
әрекеттерді, әдетте компьютерлік жабдықтарды, ұялы (ұялы телефонды) немесе Серіктестің офисінде
немесе кез келген басқа жерде орналасқан факс аппаратын пайдалана отырып, Серіктестің тапсырмасы
бойынша ақпаратты алғанына қарамастан, Серіктестің өкілетті емес тұлғаларының немесе үшінші
тұлғалардың ақпаратты заңсыз немесе тиісінше пайдаланбауын қоса, барлық және кез келген тәуекелді
өзіне алады.
10.9. Осы Қосылу шарты бойынша Банкке комиссиялық сыйақы төлеу Банктің тарифтеріне сәйкес
қосылу туралы Өтініш – офертада қарастырылған мөлшерде жүзеге асырылады.
10.10. Тараптар Қосылу шартын орындауға байланысты алмасатын ақпаратты құпия деп есептеуге және
мұндай ақпаратты беру Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес міндетті болып
табылатын жағдайларды қоспағанда, оны екінші Тараптың жазбаша рұқсатынсыз жария етпеуге келіседі.
10.11. Осы Қосылу шартында қарастырылмаған барлық басқа жағдайларда Тараптар Қазақстан
Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.
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Приложение №1
к Договору о банковском обслуживании партнеров
АО «Евразийский банк» (Договор присоединения)
/«Еуразиялық банк» АҚ Серіктестеріне банктік
қызмет көрсету туралы шартқа (Қосылу шарты)
№ 1 қосымша
Заявление-оферта о присоединении /Қосылу туралы өтініш-оферта
Полное наименование Партнера /Клиенттің толық атауы
БИН/ИИН /БСН/ЖСН
Юридический адрес /Заңды мекенжайы
Фактический адрес /Нақты мекенжайы
Ф.И.О. первого руководителя, ИИН /Бірінші басшының
Т.А.Ә., ЖСН
обслуживающийся в Филиале (основной) /филиалда
(негізгі) қызмет көрсетіледі
Электронный адрес /Электрондық мекенжайы
телефон
факс
моб. /ұялы телефон (для SMS-сообщений /SMS
хабарламалар үшін)

___+7 (__ __ __ )__ __ __
___+7 (__ __ __ )__ __ __
___+7 (__ __ __ )__ __ __

______________________________ (наименование партнера) настоящим заявляем, подтверждаем, что (1)
ознакомлены c Договором банковского обслуживания партнеров АО «Евразийский банк» (Договор
присоединения) (далее – Договор присоединения), разработанным в рамках ст.389 Гражданского кодекса
Республики Казахстан и опубликованными/ размещенными АО «Евразийский банк» (далее – Банк) на сайте Банка
по адресу: www.eubank.kz и в операционных залах Банка; (2) понимаем и полностью согласны с Договором
присоединения и присоединяемся к нему в полном объеме; выражаем свое безусловное и безотзывное согласие и
обязуемся соблюдать положения Договора присоединения и Тарифов АО «Евразийский банк». Уведомлены о том,
что Договором присоединения признается договор, условия которого определены АО «Евразийский банк» в
формулярах и иных стандартных формах и могут быть приняты нами не иначе как путем присоединения к
предложенному Договору присоединения в целом.
Свои обязанности по настоящему Заявлению-оферте о присоединении, Договору присоединения
принимаем и обязуемся надлежащим образом выполнять все их условия.
Своей подписью подтверждаем, что вся информация, указанная в настоящем Заявлении – оферте о
присоединении, является достоверной и предоставлена нами в добровольном порядке и по собственной
инициативе.
Обязуемся оплатить Банку комиссионное вознаграждение в размере ________________.
/______________________________ (серіктестің атауы) осы арқылы, (1) Қазақстан Республикасының Азаматтық
кодексінің 389 – бабы шеңберінде әзірленген және "Еуразиялық банк" АҚ (бұдан әрі – Банк) Банктің
www.eubank.kz сайтында жарияланған және Банктің операциялық залдарында орналастырылған "Еуразиялық
банк" АҚ серіктестеріне банктік қызмет көрсету шартымен (қосылу шарты) (бұдан әрі-қосылу шарты)
танысқанымызды растаймыз: (2) Қосылу шартын түсінеміз және толығымен келісеміз және оған толық көлемде
қосыламыз; міндетті және кері қайтарып алынбайтын келісім білдіреміз және Қосылу шартының және
"Еуразиялық банк"АҚ тарифтерінің ережелерін сақтауға міндеттенеміз. "Еуразиялық банк" АҚ формулярларда
және өзге де стандартты нысандарда шарттары белгіленген шарт Қосылу шарты деп танылатыны және біз
ұсынылған Қосылу шартына тұтастай қосылу жолымен ғана қабылдай алатынымыз туралы хабардармыз.
Осы Өтініш, Қосылу шарты бойынша өз міндеттерімізді қабылдаймыз және олардың барлық талаптарын
тиісті түрде орындауға міндеттенеміз.
Өз қолымызды қоя отырып, осы қосылу туралы Өтініш-офертада көрсетілген барлық ақпараттың дұрыс
екенін және біз өз еркімізбен және өз бастамамыз бойынша бергенімізді растаймыз.
Банкке ________________ мөлшерде комиссиялық сыйақы төлеуге міндеттенеміз.
Первый руководитель
_______________________________________________
/Бірінші басшы
(Ф.И.О. , подпись) /(Т.А.Ә., қолы)
ОТМЕТКИ БАНКА /БАНК БЕЛГІЛЕРІ
Документы принял /Құжатты қабылдаған _____________ ______________________
Подпись /Қолы
Ф.И.О. / Т.А.Ә.
М.Ш. / М.О.
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Приложение №2
к Договору банковского обслуживания партнеров
АО «Евразийский банк» (Договор присоединения)
Образец
ДОВЕРЕННОСТЬ №
город _______,

___________________ (дата)

Настоящей доверенностью _____________________________ (наименование Партнёра) в лице
___________________________________ (вписать Ф.И.О. работника – первого руководителя Партнёра и его
должность), действующего (-ей) на основании Устава, именуемый далее «Доверитель», доверяет
______________________________________ (Ф.И.О. поверенного, удостоверение личности №_________________,
выданное _____________ от __________________), именуемому далее «Поверенный»:

Согласно списков работников Партнёра, указанных Партнером согласно условиям Договора банковского
обслуживания партнеров АО «Евразийский банк» (Договор присоединения) и Заявления –оферты о присоединении
от «____» _____________20____года (вписать дату заключения договора) (далее – Договор):
предоставлять в __________________________ (наименование филиала) АО «Евразийский банк» (далее –
«Банк») от имени Доверителя, без права подписи за Доверителя, все необходимые документы для выпуска
платежных карточек и получить следующие документы: _________________________________________________
для последующей передачи работникам Партнёра.
Настоящая доверенность выдана на 3 (три) года, с правом досрочного отзыва и без права передоверия. В случае
изменений, Доверитель обязуется незамедлительно в письменной форме оповестить Банк.
Подпись Поверенного _____________________ удостоверяю.
Доверитель:
_______________________
Ф.И.О.

_____________________________
Подпись:
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«Еуразиялық банк» АҚ серіктестеріне
банктік қызмет көрсету шартына (Қосылу шартына)
№ 2 қосымша
Үлгі
№
_______қаласы,

СЕНІМХАТ

___________________ (күні)

Осы сенімхат арқылы
_____________________________ ( Серіктестің атауы) арқылы
___________________________________ (Серіктестің бірінші басшысының Т.А.Ә. және оның лауазымы), Жарғы
негізінде әрекет етуші, бұдан әрі «Сенім білдіруші» деп аталады, ______________________________________
(Сенім жүктелген тұлғаның ТАӘ, _________________берген, _____________жылғы № __________________жеке
куәлігі ), бұдан әрі «Сенім жүктелген тұлға»:

Серіктес "Еуразиялық банк" АҚ серіктестеріне Банктік қызмет көрсету шартының (қосылу шарты) талаптарына
және 20____ жылғы "____" _____________(шарт жасасу күнін енгізу) қосылу туралы Өтініш -офертаға (бұдан
әрі – Шарт) сәйкес көрсеткен, Серіктестің қызметкерлерінің тізіміне сәйкес:
Сенім білдірушінің атынан __________________________ ) «Еуразиялық банк» АҚ (бұдан әрі – «Банк»)
(филиалдың атауы) Сенім білдіруші үшін қол қою құқығынсыз, төлем карточкаларын шығаруға қажетті барлық
құжаттарды
беруді
және
келесі
құжаттарды
алуды
сеніп
тапсырады:
_________________________________________________ әрі қарай Серіктестің қызметкерлеріне беру үшін.
Осы сенімхат мерзімінен бұрын қайтарып алу құқығымен және қайта сеніп тапсыру құқығынсыз 3 (үш) жыл
мерзіміне берілді. Өзгерістер болған жағдайда, Сенім білдіруші тез арада Банкке жазбаша нысанда хабарлауға
міндеттенеді.
Сенім жүктелген тұлғаның қолын _________________________________ куәландырамын.
Сенім білдіруші:
_______________________
Т.А.Ә.

_____________________________
Қолы:
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