Утверждено Решением Правления ДБ АО «Сбербанк» № 36 от 30.09.2019г.
Утверждено Решением Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» № 33 от 14.10.2019г.
Тіркеу/ Registration № 1378

АҒЫМДАҒЫ ШОТ АШУ ЖӘНЕ "ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ-ДЕ DIGITAL БАНКТІК ҚЫЗМЕТ
КӨРСЕТУДІҢ ЖАЛПЫ ТАЛАПТАРЫНА ҚОСЫЛУ ТУРАЛЫ ӨТІНІШ
(заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар,
жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін)
APPLICATION FOR OPENING A CURRENT ACCOUNT AND ACCESSION
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)
Клиенттің толық
атауы/ Full name of
the Client
БСН/ BIN
ЖСН/ IIN
Клиент
қызметінің ерекше түрі қолма-қол шетел
валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру
саналатын, уәкілетті ұйым болып табылады ма?
/ Is the Client an authorized organization, the exclusive activity of
which is exchange transactions with cash foreign currency?
Резиденттік белгісі/ Residency

□

Иә, және қолма-қол шетел валютасымен айырбастау
операцияларын ұйымдастыруға арналған лицензияның нӛмірі мен
күнін кӛрсетіңіз / Yes, and please indicate the number and date of the license
for exchange transactions with cash foreign currency _____________
_______________________________________________________________
Жоқ / No
Резидент/ Resident
Бейрезидент / Non-resident

□
□

□

Резиденттік елі/ Country of residence __________________

Соңғы қаржы жылына жылдық түсім мӛлшерін
кӛрсетіңіз/ Annual volume of sales for the last financial year

□ 150 млн. теңгеге дейін қоса алғанда/ up to 150 mln tenge inclusive
□ 150 млн. теңгеден бастап 1 млрд. теңгеге дейін/ from 150 mln tenge to
1 bln tenge
□ 1 млрд. теңгеден 15 млрд. теңгеге дейін/ from 1 bln tenge to 15 bln
tenge
□ 15 млрд. теңгеден астам/ over 15 bln tenge

«Жинақ банкі» АҚ ЕБ-де Digital банктік қызмет кӛрсетудің жалпы талаптарында (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жеке
нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін) (бұдан әрі - Жалпы талаптар) кӛзделген мақсаттар
үшін тӛменде кӛрсетілген талаптарда ағымдағы шот ашуды сұраймын және Жалпы талаптарға қосыламын/ Please open a current
account under the terms specified below for the purposes stipulated by 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 and
Conditions) and I accede to the General Terms and Conditions.
Валютасы және
ағымдағы шоттардың
қажет саны/ Currency and
required number of current
accounts

□ Теңге/ Тenge □ Ресей рублі/ Russian ruble □ Еуро/ Euro
□ АҚШ доллары/ US dollar □ Ӛзге/ Other, namely _________

Клиент/ The Client hereby confirms that:
1) Жалпы талаптармен және олардың қосымшаларымен танысып шыққанын, мәтінді түсінетінін, олармен келісетінін
растайды және оларды тиісті түрде орындауға міндеттенетінін / it is familiarized with the General Terms Conditions and their annexes,
understands their text, expresses its agreement with them and undertakes to implement them properly;
2) Банк кӛрсететін қызметтерге Тарифтермен танысқанын және келісетінін / It is acquainted and agrees with the Tariffs for the
services rendered by the Bank;
3) Жалпы талаптарда қарастырылған келесі жағдайларда Клиенттің Банкте ашылған және қызмет кӛрсетілетін, кез-келген
валютадағы шоттарын Банктің тікелей дебеттеуі арқылы ақша алуына (есептен шығаруына) ӛзінің қайтарылып алынбайтын
келісімін беретінін / it gives its irrevocable consent to the withdrawal (write-off) of money by the Bank by direct debiting of any Client's accounts in
any currency opened and serviced by the Bank in cases provided for by the General Terms and Conditions;
4) Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер және банктік қызметі туралы» заңында берілген
анықтамаға сәйкес банктік құпия болып табылатын мәліметтерді, сондай-ақ Банкке ұсынылған және коммерциялық құпия немесе
заңмен қорғалатын ӛзге құпияны Клиенттің кез келген қосымша келісімінсіз құпиялылық негізде келесі үшінші тұлғаларға ұсынуға
Банкке келісімін және уәкілеттілікті беретінін / it provides the Bank with consent and authority to provide on a confidential basis information
containing bank secrets as defined in the Law of the Republic of Kazakhstan “On Banks and Banking Activities in the Republic of Kazakhstan”, as
well as other information submitted to the Bank and containing commercial or other secret protected by law without any additional consent of the
Client to the following third parties:
а) Сбербанк ЖАҚ, Сбербанк ЖАҚ еншіліес ұйымдарына/ банктеріне / Sberbank PJSC , its subsidiary companies/ banks;
б) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес және негіздері бойынша Банктің қызметін тексеретін уәкілетті
мемлекеттік органдарға / competent state bodies that are authorized to inspect the activity of the Bank under the grounds and in accordance with
the applicable laws of the Republic of Kazakhstan;
в) аналитикалық сауалнамаларды жүзеге асыру үшін, Банкке ӛзге қызметтерді кӛрсету үшін, оған қоса, бірақ шектелмей
берешекті қайтару бойынша қызметтер, кеңес беру, заң, аудиторлық және ӛзге қызметтерді кӛрсету үшін Банк жалдаған немесе
келешекте жалдайтын кез келген үшінші тұлғаларға, мұндай үшінші тұлғаларға Банк алдында ӛз міндеттемелерін орындау үшін
Банк ӛзінің Клиентке талап ету құқықтарын Банк мұндай үшінші тұлғалармен әр нақты жағдайда қолжетімді және болуы мүмкін
қисынды деңгейде құпиялылықты сақтау туралы барлық қажетті келісімдерге қолжеткізген жағдайда береді / any third parties that
are employed or will be employed by the bank in the future to do analytic surveys, provide any other services to the Bank, including, but not limited
to, debt collection, consulting, legal, audit and other services to enable such third parties to fulfill their obligations to the Bank, third parties to which
the Bank assigns its claim to the Client, provided that the Bank has reached all necessary agreements with such third parties on confidentiality

compliance in that reasonable degree which is acceptable and achievable in every case.
5) Банктің Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының ережелеріне сәйкес Банкке берілетін дербес
деректерді жинауына және ӛңдеуіне жеке тұлғалардың (ӛз қызметкерлерінің, акционерлерінің, қатысушыларының,
бенефициарлық меншік иелерінің және Клиент дербес деректерін Банкке беретін ӛзге тұлғалардың) барлық қажетті тиісті түрде
рәсімделген келісімдеріне ие екенін / it possesses all necessary duly executed consent of individuals (own employees, shareholders,
participants, beneficial owners and other persons whose personal data are provided by the Client to the Bank) for the collection and processing of
their personal data transmitted to the Bank in accordance with the provisions of the current laws of the Republic of Kazakhstan;
6) Клиенттің оның уәкілетті ӛкілі қол қойған (соның ішінде электрондық-цифрлық қолтаңбаны пайдалана отырып)
Ағымдағы шот ашу және "Жинақ банкі" АҚ ЕБ-де Digital банктік қызмет кӛрсетудің жалпы талаптарына қосылу туралы осы
ӛтінішті (бұдан әрі - Ӛтініш) беруі және Банктің берілген Ӛтінішті акцепттеуі арқылы Жалпы талаптарға қосылған сәтте Клиент
жалпы талаптарды қабылдайтынын, ал Digital қызметтер Шарты Банк пен Клиент арасында жасалатынын растайды / The General
Terms and Conditions are accepted by the Client, and the Digital Service Agreement is concluded between the Bank and the Client at the time the
Client accedes to the General Terms and Conditions as a whole by submitting this Application for opening a current account and accession to the
General Terms and Conditions for Digital Banking at SB Sberbank JSC (hereinafter the Application) signed by an authorized person of the Client
(including using an electronic digital signature) and acceptance by the Bank of this Application.
Кілт тасушы - USB-кілтті (eToken): _______ данада, соның ішінде келесі уәкілеттіліктермен беруді сұраймын (қажет болмаған
жағдайда толтырылмайды)/ Please provide a key carrier being the USB key (eToken) in the amount of: _______ pieces, including with the
following powers (not filled in if there is no need):
№

1

eToken ӛкілеттіктерінің түрі / eToken authority type

eToken саны/
eToken number

Құжаттарға қол қою ӛкілеттігі болмағанда, соның ішінде/ With
the lack of authority to sign documents, out of which:
құжаттарды қарау/ view of documents
құжаттарды қарау және жасау/
view and creation of documents
Құжаттарға қол қою құқығымен, соның ішінде/
With the right to sign documents, out of which:
бірінші қол қою құқығымен/ with the right of first signature

2
екінші қол қою құқығымен/ with the right of second signature
жалғыз қолды қою құқығымен/ with the sole signature right

Басшы/ Head (authorized person) ____________________________________________________
(лауазымы, тегі, әкесінің аты/ Last name, first name and patronymic (if any))

______________
(қолы/ signature)

негізінде әрекет етуші/ acting on the basis of _________________________________________________________________
(құжаттың (Жарғы/Сенімхат) аты / name of the document (Articles of Association / Power of Attorney )
М.О./ L.S. (болған кезде/if any)
Клиенттің мекенжайы / The Client's address ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Клиенттің байланыс телефоны/ The Client's phone number _________________________________________________
«_____» ___________________________20__ .

БАНК БЕЛГІЛЕРІ / BANK NOTES

__________________________________________________________________________________________________________________
(«Жинақ банкі» АҚ ЕБ операциялық бөлімшесінің атауы/орналасқан жері/
name and location of operations subdivision of SB SberbankJSC)

Digital қызметтер шарты / Digital Service Agreement ___________________________________________________________________________________
(Клиенттің атауы/ Client name)
№ _____________________________________________ от _________________ 20__.
Автоматты депозитарлық машинаны (АДМ) қолдана отырып, Қолма-қол ақшаны қабылдау, қайта есептеу және Клиенттің
ағымдағы шотына аудару бойынша қызметтерді алуға арналған Клиенттің бірегей сәйкестендіру нӛмірі (БСН) (қажет
болмаған жағдайда толтырымайды) / The unique identification number (UIN) of the Client for receiving services for receiving cash,
counting and crediting it to the Client’s current account using the Automatic Depository Machine (ADM) (not filled in if there is no need):
_________________________________________________________.

№*

1.

2.

3.

4.

5.

Ашылған ағымдағы шоттың валютасы/
Current account currency

Ашылған ағымдағы шоттың/
Current account number (ЖСК/IIC)

ЖСК/ IIC № ___________________________________________

ЖСК/ IIC № ___________________________________________

ЖСК/ IIC № ___________________________________________

ЖСК/ IIC № ___________________________________________

ЖСК/ IIC № ___________________________________________



























Теңге/ Tenge
Ресей рублі/ Russian ruble
АҚШ доллары/ US dollar
ЕУРО/ Euro
Басқасы, атап кӛрсету/ Other, namely ________
Теңге/ Tenge
Ресей рублі/ Russian ruble
АҚШ доллары/ US dollar
ЕУРО/ Euro
Басқасы, атап кӛрсету/ Other, namely ________
Теңге/ Tenge
Ресей рублі/ Russian ruble
АҚШ доллары/ US dollar
ЕУРО/ Euro
Басқасы, атап кӛрсету/ Other, namely ________
Теңге/ Tenge
Ресей рублі/ Russian ruble
АҚШ доллары/ US dollar
ЕУРО/ Euro
Басқасы, атап кӛрсету/ Other, namely ________
Теңге/ Tenge
Ресей рублі/ Russian ruble
АҚШ доллары/ US dollar
ЕУРО/ Euro

Басқасы, атап кӛрсету/ Other, namely ________
* Осы Ӛтініш негізінде Клиентке ашылатын ағымдағы шоттар санына байланысты, кестедегі тармақтар саны ұлғайтылуы мүмкін / The number
of rows in the table may be increased depending on the number of current accounts opened for the Client on the basis of this Application.

Ӛтінішті қабылдадым, Клиентті сәйкестендіруді жүргіздім, шот ашу бойынша құжаттарды тексердім/ The application is accepted,
identification of the Client is made, documents for current account opening are checked.
Орындаушы (ТАӘ)/ Performer (full name) __________________________________________________ (қолы,мөртабан/signature, stamp)

Ӛтініш акцепттелді, ағымдағы шотты ашуға рұқсат етемін / The Application is accepted.
Банктің уәкілетті тұлғасы (ТАӘ)/ The Bank's authorized (full name) __________________________________ (қолы, мөр/ signature, seal)

Ӛтінішті акцепттеуден бас тарту себебі (қажеттісін таңдау)/ The application was refused for a reason
__________________________________________________________________________________________________________________
Орындаушы (ТАӘ)/ Performer (full name) __________________________________________________ (қолы,мөртабан/signature, stamp)

«_____» __________________20____.

