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AGREEMENT FOR CONNECTION TO ONLINE BANKING / ҚАШЫҚТАН БАНКТІК ҚЫЗМЕТ
КӨРСЕТУДІ ҚОСУ ТУРАЛЫ ШАРТ
GENERAL INFORMATION ABOUT THE CLIENT / КЛИЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ АҚПАРАТ
Full name / Толық атауы

Residency indicator / Резиденттік белгісі

□

Resident / Резидент

□

Non-resident / Бейрезидент

Residence country / Резиденттік елі _______________

BIN / БСН
IIN / ЖСН

Annual sales for the last financial year / Соңғы қаржы жылына
жылдық сатылымдар кӛлемі

□ less than 150 mln tenge / 150 млн. теңгеден кем
□ from 150 mln tenge up to 1 bln tenge / 150 млн. теңгеден бастап
млрд. теңгеге дейін
□ from 1 bln tenge up to 15 bln tenge / 1 млрд. теңгеден 15 млрд.
теңгеге дейін
□ over 15 bln tenge / 15 млрд. теңгеден жоғары

1

Concluding this Agreement for Connection to Online Banking, the Client hereby expresses a wish to accede to the Terms and Conditions for
Online Banking at SB Sberbank JSC (for legal entities, individual entrepreneurs, private notaries, attorneys, private bailiffs, professional mediators)
(hereinafter the Terms and Conditions for Online Banking) pursuant to Article 389 of the Civil Code of the Republic of Kazakhstan.
The Client hereby confirms that:
1) He/she has read the Terms and Conditions for Online Banking, accepts them to the fullest extent, understands their wording, agrees with
them and obliges to comply with them in a proper manner;
2) This Agreement for Connection to Online Banking, subject to its further acceptance by SB Sberbank JSC (hereinafter the Bank)
together with the Terms and Conditions for Online Banking, shall be considered as the concluded Agreement for Online Banking;
3) He/she is aware of possibility to conclude with the Bank a transaction to obtain the online banking services in a regular manner, but
he/she chooses to conclude the Agreement for Online Banking through accession to the Terms and Conditions for Online Banking and hereby
declares that conclusion of the Agreement for Online Banking through accession to the Terms and Conditions for Online Banking does not deprive
the Client of the rights usually granted under similar agreements, does not exclude or limit liabilities of the Bank for violation of its obligations and
does not contain other terms and conditions expressly exacting for the Client, which he/she would not accept taking into account his/her reasonable
interest subject to a possibility to take part in determination of the terms and conditions of the Agreement for Online Banking;
4) He/she has read and understood and accepts the Tariffs for the Bank’s services;
5) He/she gives his/her irrevocable consent to indisputable withdrawal (writing off) by the Bank by direct debiting of any accounts of the
Client in any currency, opened and maintained by the Bank, to the extent of existing indebtedness to the Bank for payment of the Bank’s services or
in other cases stipulated by the Agreement for Online Banking, as well as to the extent of other expenses and losses of the Bank, related to
violation by the Client of obligations under the Agreement for Online Banking, as well as of other obligations and/or under other transactions
concluded with the Bank.

Осы Қашықтан банктік қызмет кӛрсетуді қосу туралы шарт арқылы Клиент Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389
бабына сәйкес «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-де қашықтан банктік қызмет кӛрсету талаптарына (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жеке
нотариустер, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін) (бұдан былай – «Қашықтан банктік қызмет кӛрсету
талаптары») қосылу ниетін білдіреді.
Осы арқылы клиент:
1) Қашықтан банктік қызмет кӛрсету талаптарымен танысқанын, оларды толық кӛлемде қабылдайтынын, мәтінін түсінетінін,
олармен келісетінін және оларды тиісті дәрежеде орындайтынын;
2) осы Қашықтан банктік қызмет кӛрсетуді қосу туралы шарт, оны кейіннен «Жинақ банкі» АҚ ЕБ (бұдан әрі - Банк)
акцепттейтін жағдайда, Қашықтан банктік қызмет кӛрсету талаптарымен бірлесіп жасалған қашықтан банктік қызмет кӛрсету
шартын білдіретінін (бұдан әрі – «Қашықтан банктік қызмет кӛрсету шарты»);
3) Банкпен Қашықтан банктік қызмет кӛрсету шартын әдеттегі тәсілмен жасау мүмкіндігі туралы хабардар екенін, бірақ
Қашықтан банктік қызмет кӛрсету шартын Қашықтан банктік қызмет кӛрсету талаптарына қосылу жолымен жасауды таңдайды
және осы арқылы Қашықтан банктік қызмет кӛрсету шартын Қашықтан банктік қызмет кӛрсету талаптарына қосылу жолымен
жасау Клиентті әдетте осындай шарттар бойынша ұсынылатын құқықтардан айырмайтынын, міндеттемелерді бұзғаны үшін Банктің
жауапкершілігін алып тастамайтынын немесе шектемейтінін немесе Клиент, ӛзінің ұғынықты түсінілетін мүдделерінен, Қашықтан
банктік қызмет кӛрсету шартының талаптарын анықтауға қатысу мүмкіндігі болған жағдайда қабылдамайтын, Клиентке ауыр
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келетін басқа талаптары жоқ екенін мәлімдейді;
4) Банк кӛрсететін Қызметтер тарифтерімен танысқанын және келісетіндігін;
5) Клиенттің Банкте ашылған және қызмет кӛрсетілетін кез келген валютадағы кез келген шоттарын тікелей дебеттеу
жолымен және Қашықтан банктік қызмет кӛрсету шартында қарастырылған ӛзге жағдайларда банк қызметтерін кӛрсету ақысы
бойынша Банк алдындағы қолда бар берешегінің мӛлшерінде, сонымен қатар Клиенттің Қашықтан банктік қызмет кӛрсету шарты
бойынша міндеттемелерін бұзуымен, сондай-ақ Банкпен жасалған ӛзге міндеттемелер және/немесе ӛзге мәмілелерге байланысты
Банктің ӛзге шығыстары мен шығындары сомаларын Банктің даусыз алуына (шығынға шығаруына) ӛзінің қайтарып алусыз
келісімін беретінін растайды.

The Client hereby requests the Key Medium being a USB key (eToken) in number: _______ pcs and with the following authorities:
Осымен Клиент ________ данада, соның ішінде келесі ӛкілеттіктермен, кілт тасушысын - USB-кілтін (eToken) ұсынуды сұрайды:

№

1

Type of eToken authority / eToken ӛкілеттіктерінің түрі

Number of eToken /
eToken саны

Without authorities to sign documents, of which / Құжаттарға
қол қою ӛкілеттігі болмағанда, соның ішінде:
View of documents / құжаттарды қарау
View and creation of documents / құжаттарды қарау және
жасау
With the right to sign documents, of which: / Құжаттарға қол
қою құқығымен, соның ішінде:
With the right of first signature / бірінші қол қою құқығымен

2

With the right of second signature / екінші қол қою
құқығымен
With the right of single signature / жалғыз қолды қою
құқығымен

The Client
Клиент ________________________________________________________________________________
(position, surname, name, patronymic of the Client/the Client’s authorized representative)
(Клиенттің/Клиенттің өкілетті тұлғасының лауазымы, аты-жөні)

_________________
(signature/қолы)

acting under
________________________________________________________________________________________________ негізінде әрекет етуші
(name, number and date of the document (Articles of Association/Power of Attorney/Certificate)
(құжаттың (Жарғы/Сенімхат/Куәлік) атауы, нөмірі және күні)

L.S of the Client (if available)
Клиенттің М.О. (бар болса)
Contact telephone of the Client
Клиенттің байланыс телефоны ______________________________
Address of the Client
Клиенттің мекенжайы ____________________________________________________

___________________ _____________, 20__
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BANK’S REMARKS / БАНК БЕЛГІЛЕРІ
SB Sberbank JSC
The Republic of Kazakhstan, Almaty, 050059, Bostandykskiy district, Al-Farabi Avenue, 13/1.
Correspondent account KZ82125KZT1001300306, code 125 in the Monetary Operation Accounting Division (CAPSU (Correspondent Account and
Payment Service Unit) of the National Bank of the Republic of Kazakhstan, BIC SABRKZKA, BIN 930740000137 /
«Жинақ банкі» АҚ ЕБ
Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 050059, Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 13/1 үй
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Монетарлық операцияларды есепке алу басқармасындағы (ООКСП) кор. шоты
KZ82125KZT1001300306, коды 125, БСК SABRKZKA, БСН 930740000137
_____________________________________________________________________________________________________________________
(Name and location of the operating subdivision of SB Sberbank JSC)
(«Жинақ банкі» АҚ ЕБ операциялық бөлімшесінің атауы және орналасқан жері)

Agreement for Online Banking
Қашықтан банктік қызмет кӛрсету шарты _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
(name of the Client/ Клиенттің атауы)

No. ____ _________________ 20__

I have received the Agreement for Connection to Online Banking, identified the
Client, checked the documents for connection to online banking / Қашықтан

Prepared by (Full name) / Орындаушы (аты-жӛні)______________

банктік қызмет кӛрсету шартын қабылдадым, Клиентті сәйкестендіруді _________________________________________________________
жүргіздім, қашықтан банктік қызмет кӛрсетуді қосу бойынша
құжаттарды тексердім

I refuse acceptance of the Agreement for Connection to Online Banking because
of (select as appropriate) / Келесі себептермен Қашықтан банктік қызмет
кӛрсетуді қосу туралы шартты акцепттеуден бас тарттым (қажеттісін
таңдау)):



Non-provision/incomplete provision of the documents for connection to

_________________________________________________________
(signature/қолы)

Prepared by (Full name) / Орындаушы (аты-жӛні)_______________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(signature/қолы, stamp/ мөртабанп)

online banking, namely / қашықтан банктік қызмет кӛрсетуді қосу
бойынша құжаттарды ұсынбау/толық ұсынбау, яғни
_______________________________________________________



Other, namely / Ӛзгесі, атап
айтқанда________________________________________________

The Agreement for Connection to Online Banking is accepted, connection to the
Sberbank Business OnLine is allowed

The Bank’s Authorized Person (Full name) / Банктің ӛкілетті тұлғасы

/ Қашықтан банктік қызмет кӛрсетуді қосу туралы шарт акцепттелді,

(аты-жӛні)______________________________________________

қашықтықтан банктік қызметке қосылуға рұқсат етемін
_______________________________________________________
«_____» ___________________________20__.

(signature/қолы, seal/мөр)

