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мекенжайында орналасқан көппәтерлі үйдегі 

кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеу 

үшін ақша жинақтауға арналған  

«Менің үйім» салымын ашу туралы өтініш 
 

 

 

№  20 жылғы « » /« » « » 20 г. 
 

Осы арқылы    
(Клиенттің (Меншік иелерінің бірлестігі) атауы және БСН/Клиент атынан әрекет ететін сенімді тұлға (Жай серіктестік) және ЖСН) 

Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389-бабының шеңберінде әзірленген және "Еуразиялық банк" 

АҚ банкінің (бұдан әрі – Банк) www.eubank.kz сайтында және Банктің операциялық залдарында 

жарияланған/орналастырылған Қосылу шартымен танысқанымды мәлімдеймін.     

Қосылу шартын түсінемін және толықтай келісемін және Қосылу шартына толықтай қосыламын. Шарттары 

Банктің формулярларында және өзге де стандартты нысандарда айқындалған және менің тарапымнан 

ұсынылған Шартқа жалпы қосылу жолымен ғана қабылданатын Шарт Қосылу шарты деп танылатынынан 

хабардармын. 

Осы Өтініште Клиенттің Банкке Салым енгізу жөніндегі ерікті қалауы қамтылған. Банктің Клиенттің 

Салымын қабылдауы және Салымға қатысты міндеттемелік құқықтық қатынастарды белгілеуі Клиент Банктен 

банк салымының қабылданғаны туралы еркін нысандағы хабарламаны алған жағдайда жүзеге асырылған 

болып есептеледі. 

Салым сомасы және 

валютасы/ 

Сумма и валюта вклада 

 
 

 
 

(сомасы санмен және жазумен, валютасы/сумма цифрами и прописью, ) 

тенге 

Жинақ шотының 

(Салым) нөмірі/ Номер 

Сберегательного счета 

(Вклада) 

 

Салым мерзімі /Срок 

вклада 

 

20 ж. « » бастап 20 ж. «_ »    

бойынша/с « » 20 г. по « » 20 г. 

Салым бойынша 

сыйақы мөлшерлесі 

/Ставка вознаграждения 

по Вкладу 

  % 

Салым бойынша пайыздарды капиталдандыру қарастырылмаған/ 

Капитализация процентов по Вкладу не предусмотрена. 

Салым бойынша жылдық 

тиімді сыйақы 

мөлшерлемесі /Годовая 

эффективная ставка 

вознаграждения по Вкладу 

  % 

Сыйақы төлеу 

кезеңділігі/ 

Периодичность выплаты 

вознаграждения 

(қажеттісін таңдау/ 

выбрать необходимое) 

 

 Салым мерзімінің соңында/ В конце срока Вклада 

http://www.eubank.kz/


Салым мен есептелген 

сыйақыны аударуға 

арналған банк 

деректемелері / 

Банковские реквизиты 

для перечисления вклада 

и начисленного 

вознаграждения 

Бенефициардың атауы / Наименование бенефициара 
 

 

 
 

 

 
 

Бенефициардың ЖСН/БСН / ИИН/БИН бенефициара 
 

 

 

Бенефициардың ЖСК/ИИК бенефициара 

     БеК/КБе   

 

Бенефициар банкі/Банк бенефициара 
 

 

 

Бенефициар банкінің БСК/БИК Банка бенефициара 

Салым бойынша қосымша жарналар енгізуге болады. Салым бойынша ішінара ақша алуға үй-

жайлардың (пәтерлердің) меншік иелерінің жалпы жиналысының хаттамасының негізінде 

рұқсат етіледі. 

Салым бойынша 
қосымша талаптар/ 

Дополнительные условия 
по вкладу 

1. Салымнан кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеу, оның 
ішінде кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеуге алынған 
тұрғын үй қарызын өтеу мақсаттарына ғана ақша алуға рұқсат етіледі және 
кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеуге арналған шарттарды 
қоспағанда, пәтерлер, тұрғын емес үй-жайлар меншік иелерінің міндеттемелері 
бойынша кепілдік беру мәні болып табылмайды. Жинақ шотында жинақталған 
ақшаны алу үй-жайлар (пәтерлер) иелерінің жалпы жиналысының хаттамасы 
негізінде жүзеге асырылады. 
2. Үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің жалпы жиналысының Банктен 

Салымды/Салымның бір бөлігін қайтару туралы еркін нысандағы тиісті 
өтінішті және тиісті түрде рәсімделген хаттамасын Банкке ұсынуы 
Салымды/Салымның бір бөлігін қайтару шарты болып табылады. Клиент 
Салымды қайта талап ететіні туралы үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің 
жалпы жиналысының хаттамасын ұсына отырып, Банкке жазбаша нысанда 
хабарлауға міндетті, бұл ретте Банк Салым сомасын күнтізбелік 5 (бес) күннен 
кешіктірмей қайтаруды жүзеге асырады. 

Байланыс деректері (эл. 
мекенжай, тел.)/ 

Контактные данные (эл. 
адрес, тел.) 

 

 

«Еуразиялық банк» АҚ № ____ филиалында ашылған Клиенттің ________________________________ 

шотындағы (нөмірі)  Салым сомасын сызып шығарып, Банкте осы Салым үшін ашылған жинақ шотына 

енгізуіңізді сұраймыз. 

 

Басшысы/ Клиент (Меншік иелерінің бірлестігі) атынан Төрағасы/ Клиенттің сенімді тұлғасы (Жай 

серіктестік) 
 

(тегі, аты, әкесінің аты/фамилия, имя, отчество) (қолы/подпись) 
 

 

Клиенттің М.О./М.П. Клиента (болған жағдайда/при наличии) 

 

« » 20 ж/г. 


