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DIGITAL ҚЫЗМЕТТЕРДІ АЛУ ТУРАЛЫ ШАРТ/CONTRACT FOR DIGITAL SERVICES
КЛИЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ АҚПАРАТ/GENERAL INFORMATION ABOUT CUSTOMER:
Клиенттің толық
атауы / Full name of
the Customer
БСН / BIN
ЖСН / IIN

□ Иә, және қолма-қол шетел валютасымен айырбастау
Клиент
қызметінің ерекше түрі қолма-қол шетел
валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру
саналатын, уәкілетті ұйым болып табылады ма?
/ Is the Customer an authorized organization arranging exchange
operations with foreign currency in cash as its sole activity?
Клиент кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке
кәсіпкер болып табылады ма? / Is the Customer an individual
entrepreneur engaged in business activities?

операцияларын ұйымдастыруға арналған лицензияның нөмірі мен
күнін көрсетіңіз / Yes, and specify the number of the license for arrangement
of exchange operations with foreign currency in cash and its date of issue
________________________________________________________________

□ Жоқ/ No
□Иә,/ Yes
□ Жоқ/ No

Клиент осы Digital қызметтерді алу туралы шарт арқылы Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389-бабына
сәйкес, «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-да Digitalбанктік қызмет көрсетудің жалпы талаптарына (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер,
жеке нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары үшін, кәсіби медиаторлар үшін) (бұдан әрі – Жалпы талаптар)
қосылуға ықылас білдіреді.
Осы арқылы Клиент:
1) Жалпы талаптармен танысқандығын, мәтінді түсінетіндігін, өз келісімін білдіретіндігін және оны тиісті түрде
орындауға міндеттенетіндігін;
2) осы Digital қызметтерді алу туралы шарт оны әрі қарай Банк Жалпы талаптармен бірге акцептілеген жағдайда, Digital
қызметтер шарты жасалғандығын;
3) Банкпен Сбербанк Бизнес Онлайн/SberBusiness сервисін қолдану арқылы Банктік шот шартын, банктік қызмет
көрсету шартын, АДМ қолдану арқылы қызмет көрсету шарттарын әдеттегі тәсілмен жасау мүмкіндігі туралы хабардар, бірақ
Жалпы талаптарға қосылу арқылы Digital қызметтер шартын жасауды таңдайды және жалпы талаптарға қосылу арқылы
Digital қызметтер шартын жасау Клиентті аталмыш Шарт жасау кезінде әдетте ұсынылатын құқықтардан айырмайтынын,
Банкті міндеттемелерді бұзғаны үшін жауапкершіліктен босатпайтынын не шектемейтінін немесе Клиент үшін анық
ауыртпалық туғызатын және Digital қызметтер шартының талаптарын анықтауға қатысуға мүмкіндігі болған жағдайда
Клиент өзінің мүдделеріне сәйкес қабылдамайтындай талаптар жоқ екенін мәлімдейді;Банк көрсететін қызметтердің
тарифтерімен танысқандығын және келісетіндігін;
4) Банк көрсететін қызметтердің тарифтерімен танысқандығын және келісетіндігін;
5) Банктің акцептсіз және даусыз алуына (есептен шығаруына), соның ішінде Digital қызметтер шартында
қарастырылған жағдайларда Банктің алдындағы қолда бар берешек мөлшерінде Банк ашқан және қызмет көрсететін кез
келген валютада Клиенттің кез келген шоттарын, Клиенттің Digital қызметтер шарты бойынша, сондай-ақ Банкпен жасалған
өзге міндеттемедер және/немесе өзге мәмілелер бойынша міндеттемелерді Клиенттің бұзуымен байланысқан Банктің өзге
шығыстары мен шығындары сомасын тікелей дебеттеу арқылы растайды.

According to this Contract for Digital Services the Customer expresses its willingness to accede to the General Terms and Conditions
for Digital Banking at SB Sberbank JSC (for legal entities, individual entrepreneurs, private notaries, lawyers, private bailiffs, professional
mediators) (hereinafter the General Terms) under the Article 389 of the Civil Code of the Republic of Kazakhstan.
The Customer hereby confirms that:
1) he/she is made aware of the General Terms, understands the text, agrees with them and undertakes to follow them properly.
2) the present Contract for Digital Services, subject to subsequent acceptance by the Bank together with the General Terms, shall be the
Contract for Digital Services entered into force;
3) he/she is advised of the possibility to enter into the bank account contract with the Bank, contract for banking service using Sberbank
Business Online/SberBusiness service, contract for the provision of services using automatic teller machine (ATM), in a regular manner, but
chooses the conclusion of the Contract for Digital Services by acceding to the General Terms, and hereby declares that the conclusion of the
Contract for Digital Services acceding to the General Terms does not deprive the Customer of the rights usually granted under such contracts,
does not exclude or limit the Bank's liability for breach of obligations or does not contain other explicit onerous terms for the Customer which
he/she would not accept assuming his/her reasonable interests if having the opportunity to participate in determining the conditions of the Contract
for Digital Services;
4) he/she is made aware of the tariffs for services provided by the Bank and agrees with them;
5) gives his /her irrevocable consent to the withdrawal (writing off) of money by the Bank through direct debiting of any Customer's account
in any currency opened and maintained by the Bank in the amount of existing debt to the Bank in cases stipulated by the Contract for Digital
Services, as well as other expenses and losses of the Bank related to the Customer's violation of obligations under the Contract for Digital
Services, as well as other obligations and/or transactions concluded with the Bank.
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DIGITAL ҚЫЗМЕТТЕРДІ АЛУ ТУРАЛЫ ШАРТ/CONTRACT FOR DIGITAL SERVICES
Осымен Клиент ________ данада, соның ішінде келесі өкілеттіктермен, кілт тасушысын - USB-кілтін (eToken) ұсынуды
сұрайды/ The Customer hereby requests to provide key medium – USB-key (eToken) in total: _______ pcs., including following authorization:

№

1

2

eTokenөкілеттіктерінің түрі / eToken authorization type

eToken саны/
Number of tokens

Құжаттарғақолқоюөкілеттігіболмағанда,
соныңішінде/
With no right of document signing, including:
құжаттардықарау/ document viewing
құжаттардықараужәнежасау/
document viewing and drafting
Құжаттарғақолқоюқұқығымен, соныңішінде/
With the right of signing, including:
біріншіқолқоюқұқығымен/ right of first signature
екіншіқолқоюқұқығымен/ right of second signature
жалғызқолдықоюқұқығымен/ right of single sign-on

Басшы/Director _________________________________________________________________________
(лауазымы, тегі, әкесініңаты/position, surname, name, patronymic)

___________________

(қолы/signature)

негізіндеәрекететуші/ acting under __________________________________________________________________________
(құжаттың (Жарғы/Сенімхат/өзге) аты, нөмірі мен күні/document name, number and date
(Articles of Association/Power of Attorney/other)

М.О./Seal (болғанкезде/if any)

Клиенттің мекенжайы /Customer’s address _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Клиенттің байланыс телефоны/ Customer’s phone number ___________________________________________

«_____» ___________________________20__
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DIGITAL ҚЫЗМЕТТЕРДІ АЛУ ТУРАЛЫ ШАРТ/CONTRACT FOR DIGITAL SERVICES
БАНК БЕЛГІЛЕРІ/
BANK MARKS
«Жинақ банкі» АҚ ЕБ
Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 050059, Әл-Фараби д-лы, 13/1 үй
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі Монетарлық операцияларды есепке алу басқармасындағы (ООКСП) коды 125,
Кор. шоты KZ82125KZT1001300306, БСК SABRKZKA, БСН 930740000137/
SB Sberbank JSC
13/1 Al-Farabi Avenue, Bostandyk District, 050059 Almaty, the Republic of Kazakhstan.
Correspondent Account KZ82125KZT1001300306. code 125 at Monetary Operation Accounting Department, National Bank of the Republic of
Kazakhstan, Bank Identification Code SABRKZKA, BIN 930740000137
__________________________________________________________________________________________________________________
(«Жинақ банкі» АҚ ЕБ операциялық бөлімшесінің атауы/орналасқан жері/
Name and location of operations subdivision of SB Sberbank JSC)
Digital қызметтершарты/ Contract for Digital Services ____________________________________________________________________
(Клиенттің атауы/Customer’s name)
No. _____________________________________________ of _________________ 20__

Автоматты
депозитарлық
машинаны
(АДМ)
қолданаотырып,
Қолма-қолақшанықабылдау,
қайтаесептеужәнеКлиенттіңағымдағышотынааударубойыншақызметтердіалуғаарналғанКлиенттіңбірегейсәйкестендірунөмі
рі (БСН)/ Customer’s unique identification number (UIN) allowing services for cash acceptance, counting and enrolment to the Customer’s
current account using automatic teller machine (ATM): _________________________________________

№ п/п *

1.

2.

3.

4.

5.

Ағымдағы шоттың/
Current account number (ЖСК/IIC)

Ағымдағы шоттыңвалютасы/
Current account currency
(қажеттісін көрсету/отметить необходимое)







Теңге/KZT

Теңге/KZT

ЖСК/IIC No. ___________________________________________







ЖСК/IIC No. ___________________________________________







Теңге/KZT
Ресейрублі/RUR
АҚШ доллары/USD

Теңге/KZT

ЖСК/IIC No. ___________________________________________







Теңге/KZT
Ресейрублі/RUR

ЖСК/IIC No. ___________________________________________







ЖСК/IIC No. ___________________________________________

Ресейрублі/RUR
АҚШ доллары/USD
ЕУРО/EUR
Басқасы/Other, атапкөрсету/namely
____________________________

Ресейрублі/RUR
АҚШ доллары/USD
ЕУРО/EUR
Басқасы/Other, атапкөрсету/namely
____________________________

ЕУРО/EUR
Басқасы/Other, атапкөрсету/namely
____________________________
Ресейрублі/RUR
АҚШ доллары/USD
ЕУРО/EUR
Басқасы/Other, атапкөрсету/namely
____________________________

АҚШ доллары/USD
ЕУРО/EUR
Басқасы/Other, атапкөрсету/namely
____________________________

* Осы Digitalқызметтер шарты негізінде Клиентке ашылатын ағымдағы шоттар санына байланысты, кестедегі тармақтар
саны ұлғайтылуы мүмкін/ The lines in the table can be added depending on the number of current accounts opened by the Customer
under the present Contract for Digital Services.
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DIGITAL ҚЫЗМЕТТЕРДІ АЛУ ТУРАЛЫ ШАРТ/CONTRACT FOR DIGITAL SERVICES

БАНК БЕЛГІЛЕРІ/
BANK MARKS

Digitalқызметтершартынқабылдадым,
Клиенттісәйкестендірудіжүргіздім,
шоташубойыншақұжаттардытексердім/
The Contract for Digital Services is accepted, documents required
for the account opening are verified

Орындаушы/Executor (ТАӘ/Name)
_________________________________________________
_________________________________________________
(қолы/signature, мөртабан/seal)

Digitalқызметтершартынакцепттеуден бас тартусебебі
Орындаушы/Executor (ТАӘ/Name)
(қажеттісінтаңдау)/
The Contract for Digital Services is denied for the following reason
_________________________________________________
(choose):
_________________________________________________

шоташубойыншақұжаттардыңберілмеуі/толықберілмеуі/
(қолы/signature, мөртабан/seal)
non-provision or incomplete provision of documents required for the
account opening, атапайтқанда/namely
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________;

Клиенттіңжұмысістемейтінсалықтөлеушілертізіміндебо
луы/Customer’s presence in the list of inactive taxpayers;

КлиенттіңБанктебұрынашылғаншотыбойыншасалықорг
аныныңшығысоперацияларынтоқтатутуралыөкімі/
инкассолықөкімі/ collection order for the Customer’s account
previously opened with the Bank or order for suspension of debit
transactions issued by the tax authority;

«Заңсызжолменалынғанкірістердізаңдастыруға
(жылыстатуға) жәнетерроризмдіқаржыландыруғақарсыісқимылтуралы» ҚР Заңыныңталаптарынасәйкескелмеуі/ noncompliance with the Law of the Republic of Kazakhstan "On Anti –
Money Laundering and Terrorism Financing";

өзгесі/others, атапайтқанда/
namely____________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Digitalқызметтершартыакцепттелді,
ағымдағышоттыашуғарұқсатетемін / The Contract for Digital
Services is accepted, account opening is allowed

Банктіңуәкілеттітұлғасы (ТАӘ)/
Authorized Bank’s officer (Name)

«_____» _________________________20____

________________________________________________
________________________________________________
(қолы/signature, мөр/seal)

