
 

 

ЕР 1-бет1  3 

ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТҚА ЖӘНЕ ОНЫ ПАЙДАЛАНУҒА 

ҚОЛЖЕТІМДІЛІКТІ   ІШКІ   БАҚЫЛАУ    ЕРЕЖЕСІ  

 

 

№3 қосымша  

 

 

Заңды тұлғаны  «Еуразиялық  Банк» АҚ инсайдері  мәртебесін 

иеленуі  туралы хабарлау 

 

Заңды тұлғаның атауы _____________________________________________ (бұдан әрі  – Ұйым) 

Басшының Т.А.Ә. __________________________________________________ _________________________ 

 

 

«Еуразиялық банк» АҚ (бұдан әрі - Банк) Сізді  Ұйым 20__ж. «___» _______  бастап  Қазақстан 

Республикасының  «Бағалы қағаздар нарығы» Заңының  (бұдан әрі – Заң)  56-1 бабының ___ т. сәйкес  Банктің 

Инсайдері деп танитынын  хабарлайды.   Осымен байланысты, Сіздерге   Қазақстан Республикасының  «Бағалы 

қағаздар нарығы» Заңын қоса алғанда, сонымен бірге  «Еуразиялық  банк» АҚ-та  Инсайдерлік ақпарат пен оны 

пайдалануға қолжетімділікті ішкі бақылау Ережесін   (www.eubank.kz және/немесе www.eurasian-bank.kz  

Банктің веб-сайтында орналасқан) қоса алғанда банктің Инсайдерлік ақпаратын  пайдалану/жариялау бөлігіне  

Қазақстан  Республикасының заңнамаларының талаптарына сақтау  қажет, оның ішінде: 

- Банк эмитент болып табылатын бағалы қағаздармен  (туынды қаржылық құралдармен) мәміле 

жасаған кезде  Банктің  Инсайдерлік  ақпаратын  пайдаланбау; 

- Қазақстан  Республикасының заңнамаларында қарастырылған жағдайлардан басқасында,  Банктің  

Инсайдерлік  ақпаратын  үшінші тұлғаларға бермеу немесе  үшінші тұлғалар үшін қолжетімді жасамау;     

- Банктің  Инсайдерлік  ақпаратына негізделген бағалы қағаздармен мәміле жасау туралы ұсынысты  

үшінші тұлғаларға бермеу;   

- өзінің  қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттері  күшінде Банктің  Инсайдерлік  ақпаратына 

қолжетімділікті иеленген  өзінің қызметкерлерінің  тізімін жасау; 

- өзінің қызметкерлеріне  Қазақстан  Республикасының заңнамаларының талаптарын, оның ішінде   

Қазақстан Республикасының  «Бағалы қағаздар нарығы» Заңы, Банктің Инсайдерлік ақпаратты  пайдалануға   

және  «Еуразиялық  банк» АҚ-та  Инсайдерлік ақпарат пен оны пайдалануға қолжетімділікті ішкі бақылау 

Ережесінің  тыйым салу  бөлігін  хабарлау; 

- өзінің  қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттері  күшінде Банктің  Инсайдерлік  ақпаратына 

қолжетімділікті иеленген  өзінің қызметкерлерінің   туралы  «Еуразиялық  банк» АҚ-та  Инсайдерлік ақпарат 

пен оны пайдалануға қолжетімділікті ішкі бақылау Ережесінде бекітілген тәртіпте және мерзімде  хабарлау,  

бұл ретте Ұйым  Банкке   өзінің  қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттері  күшінде Банктің  Инсайдерлік  

ақпаратына қолжетімділікті иеленген  өзінің қызметкерлерінің   дербес деректері  Қазақстан  Республикасының 

Еңбек заңының   5-тарауының талаптарына және  Қазақстан  Республикасының  «Дербес деректер және оларды 

қорғау туралы» заңының талаптарына сәйкес жиналатынына және берілетініне кепілдік береді. 

Жоғарыда көрсетілген  шектеулер сақталмаған,  Банктің  Инсайдерлік  ақпаратын заңсыз  пайдаланған 

және қолданған жағдайда, сонымен бірге  «Еуразиялық  банк» АҚ-та  Инсайдерлік ақпарат пен оны 

пайдалануға қолжетімділікті ішкі бақылау Ережесінің талаптары бұзылған жағдайда, Ұйым  Қазақстан  

Республикасының заңнамаларында қарастырылған жауапкершілікте болады. 

 

 

 

Банктің   уәкілетті  тұлғасы     _______________________ 

         (ТАӘ),  қолы 
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ЕР 1-бет2  3 

ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТҚА ЖӘНЕ ОНЫ ПАЙДАЛАНУҒА 

ҚОЛЖЕТІМДІЛІКТІ   ІШКІ   БАҚЫЛАУ    ЕРЕЖЕСІ  

 

 

 

 

 

Жеке  тұлғаның  «Еуразиялық  Банк» АҚ инсайдері  мәртебесін 

иеленуі  туралы хабарлау 

 

Т.А.Ә. _______________________________________________________________________________________ 

ЖСН _________________________________________ 

 

Осы арқылы  «Еуразиялық  Банк» АҚ  (бұдан әрі – Банк) Сізге 201__ж. «___»_______________ бастап 

Сіздің Қазақстан Республикасының  «Бағалы қағаздар нарығы» Заңының  (бұдан әрі – Заң)  56-1 бабының ___ 

т. сәйкес  Банктің Инсайдері деп танитынын  хабарлайды.   

Осымен байланысты, Сіздерге   Қазақстан Республикасының  «Бағалы қағаздар нарығы» Заңын қоса 

алғанда, сонымен бірге  «Еуразиялық  банк» АҚ-та  Инсайдерлік ақпарат пен оны пайдалануға қолжетімділікті 

ішкі бақылау Ережесін   (www.eubank.kz және/немесе www.eurasian-bank.kz  Банктің веб-сайтында орналасқан) 

қоса алғанда банктің Инсайдерлік ақпаратын  пайдалану/жариялау бөлігіне  Қазақстан  Республикасының 

заңнамаларының талаптарына сақтау  қажет, оның ішінде: 

- Банк эмитент болып табылатын бағалы қағаздармен  (туынды қаржылық құралдармен) мәміле жасаған кезде  

Банктің  Инсайдерлік  ақпаратын  пайдаланбау; 

-  Банктің  Инсайдерлік  ақпаратын  үшінші тұлғаларға бермеу немесе  үшінші тұлғалар үшін қолжетімді 

жасамау; 

- Банктің  Инсайдерлік  ақпаратына негізделген бағалы қағаздармен мәміле жасау туралы ұсынысты  үшінші 

тұлғаларға бермеу;   

  Қазақстан  Республикасының заңнамаларының талаптарын және/немесе  «Еуразиялық  банк» АҚ-та  

Инсайдерлік ақпарат пен оны пайдалануға қолжетімділікті ішкі бақылау Ережесінің  талаптарын бұзғаны үшін 

Сіз қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес жауапкершілікте боласыз. 

 

 

 

Банктің   уәкілетті  тұлғасы     ______________________ 

         (ТАӘ),  қолы 
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ЕР 1-бет3  3 

ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТҚА ЖӘНЕ ОНЫ ПАЙДАЛАНУҒА 

ҚОЛЖЕТІМДІЛІКТІ   ІШКІ   БАҚЫЛАУ    ЕРЕЖЕСІ  

 

 

 

 

 

Жеке  тұлғаның  «Еуразиялық  Банк» АҚ инсайдері  мәртебесін 

иеленуі  туралы хабарлау 

 

 

Т.А.Ә. _______________________________________________________________________________________ 

ЖСН__________________________________________ 

 

Осы арқылы  «Еуразиялық  Банк» АҚ  (бұдан әрі – Банк) Сізге 201__ж. «___»_______________ бастап 

Сіздің Қазақстан Республикасының  «Бағалы қағаздар нарығы» Заңының  (бұдан әрі – Заң)  56-1 бабының ___ 

т. сәйкес  Банктің Инсайдері деп танитынын  хабарлайды.   

Осымен байланысты, Сіздерге   Қазақстан Республикасының  «Бағалы қағаздар нарығы» Заңын қоса 

алғанда, сонымен бірге  «Еуразиялық  банк» АҚ-та  Инсайдерлік ақпарат пен оны пайдалануға қолжетімділікті 

ішкі бақылау Ережесін   (www.eubank.kz және/немесе www.eurasian-bank.kz  Банктің веб-сайтында орналасқан) 

қоса алғанда банктің Инсайдерлік ақпаратын  пайдалану/жариялау бөлігіне  Қазақстан  Республикасының 

заңнамаларының талаптарына сақтау  қажет, оның ішінде: 

Банктің инсайдерлік ақпаратын  эмитенті  Банк  инсайдер болып табылатын Банкке қатысты ұйым болып 

табылатындармен бағалы қағаздармен (туынды қаржылық құралдармен) мәміле жасау кезінде  инсайдерлік 

ақпаратты  пайдалануға; 

- Банктің Инсайдерлік ақпаратын  үшінші тұлғаларға беруге  немесе Банктің   немесе инсайдер болып 

табылатын Банкке қатысты ұйымның үшінші тұлғаларына Қазақстан Республикасының заңдарында 

қарастырылған жағдайлардан басқаларда қолжетімділік жасауға;         

- үшінші тұлғаларға  Банктің Инсайдерлік ақпаратын Банк  немесе Инсайдер болып   табылатын Банкке 

қатысты ұйымға негізделген бағалы қағаздармен мәміле жасау туралы кепілдемелерді  беруге.     

  Қазақстан  Республикасының заңнамаларының талаптарын және/немесе  «Еуразиялық  банк» АҚ-та  

Инсайдерлік ақпарат пен оны пайдалануға қолжетімділікті ішкі бақылау Ережесінің  талаптарын бұзғаны үшін 

Сіз қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес жауапкершілікте боласыз. 

 

 

Банктің   уәкілетті  тұлғасы      ____________________ 

         (ТАӘ),  қолы 

 

* Банктің қызметкерлері үшін 

http://www.eubank.kz/

