
 

 

                                                                                                                          

____________ж. №________ «Кредиттік серіктестіктер 

үшін салым» банктік cалым шартына №____ қосымша 

келісім 

 

 

___________қ.                                  «___»____________20__ж. 

 

“Еуразиялық банк” акционерлік қоғамы, бұдан әрі “Банк” деп 

аталып,  ________________________________ негізінде 

әрекет ететін  _______________________________ бір 

жағынан,  және  _______________________________, бұдан 

әрі “Салымшы” деп аталып, 

______________________________ негізінде әрекет ететін  

______________________________________ екінші жағынан, 

(бұдан әрі бірге -  Тараптар деп аталып), 20__ж. 

«___»____________ №____ Банктік салым шартына (бұдан 

әрі - Шарт) төмендегілер туралы осы №____ Қосымша 

келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасасты:  

   

 

1. Салымшы 20____жылғы «____» _________ №_________ 

Банктің қатысуымен шарт және _________ж. №___ Қосымша 

келісімі негізінде «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ 

(бұдан әрі – Корпорация) алдында туындаған өз 

міндеттемелерінің тиісті түрде орындалуын қамтамасыз ету 

үшін Корпорацияға Салымда жатқан _________ (_________) 

теңге сомасындағы ақшаны (бұдан әрі – Кепіл мәні) кепілге 

береді. 

 

2. Келісім оған Тараптар қол қойған күннен бастап күшіне 

енеді және осы Келісімнің 1-тармағында қарастырылған 

Шарттың (-тардың) бүкіл әрекет ету кезеңінде қолданылады 

3. Осы Келісіммен өзгертілмеген бөлігінде Шарттың 

талаптары өз күшінде қалады. 

 4. Келісім мемлекеттік тілде және орыс тілінде заңды күші 

бірдей 2 (екі) данада, Келісімнің Тараптарының әрқайсысы 

үшін бір-бір данадан жасалған. Осы Келісімнің мемлекеттік 

тілдегі және орыс тіліндегі мәтіндері арасында алшақтық 

туындаған жағдайда, Тараптар орыс тіліндегі мәтінді 

басшылыққа алады. 

5. Тараптардың орналасқан жері, деректемелері мен қолдары. 

 

 

 

“Банк”  

 

“Еуразиялық банк” АҚ  

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_________________________

_________________  

_____________________/ 

    

“____”__________ 20__ж. 

 

                 М.О. 

“Салымшы”  

 

 _____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_______________________

___________________ 

    

_____________________/ 

    

“____”________ 20__ж. 

 

                 М.О. 

 

Дополнительное соглашение №___ 

к Договору банковского вклада  «Вклад для кредитных 

товариществ» №_______ от _______ года 

г. _______                                         «___» __________2020 года 

 

 

Акционерное общество «Евразийский банк», именуемое в 

дальнейшем «Банк», в лице 

__________________________________, действующего (-ей) на 

основании ______________,  с одной стороны, и 

__________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Вкладчик», в лице 

______________________________, действующего (-ей) на 

основании ___________________, с другой стороны, (далее 

совместно именуемые - Стороны), заключили настоящее 

Дополнительное соглашение №__(далее – Соглашение) к 

Договору банковского вклада № ___ от «__» ________ 20__ года 

(далее - Договор) о нижеследующем: 

 

 

1.В обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств 

перед АО «Аграрная кредитная корпорация» (далее - 

Корпорация), возникших на основании Договора с участием 

Банка №________ от «___» ______ 20____ года и 

Дополнительного соглашения №____ от _________г. к нему, 

Вкладчик предоставляет Корпорации в залог деньги, 

находящиеся во Вкладе, в сумме _______ (____________) тенге 

(далее – Предмет залога). 

 

2. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами 

и действует весь период действия Договора (-ов), 

предусмотренного (-ых) пунктом 1 настоящего Соглашения. 

3. Условия Договора в части, не измененной настоящим 

Соглашением, остаются в силе. 

4. Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах на 

государственном и русском языках, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон 

Соглашения. В случае возникновения разночтений между 

текстами настоящего Соглашения на государственном и русском 

языках, Стороны руководствуются текстом на русском языке. 

5. Места нахождения, реквизиты и подписи Сторон. 

 

 

 

 

«Банк» 

 

АО   «Евразийский банк» 

______________________ 

______________________ 

 _____________________ 

________________________

________________________

__________________ 

________________________

____________________  

 

_______________________/   

        

«____»__________20__г.    

      

М.П. 

«Вкладчик» 

 

 

____________________ 

____________________ 

 ___________________ 

______________________

______________________

________________ 

______________________

__________________ 

 

____________________/   

        

«____»________20__г.    

      

М.П. 

 


