Утверждено Решением Правления ДБ АО «Сбербанк» № 59 от 13.09.2021г.
Утверждено Решением Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» № 42 от 27.10.2021г.
Тіркеу /Регистрационный № 1635

«ЖИНАҚТАУШЫ» МЕРЗІМДІ САЛЫМЫН АШУ ЖӘНЕ «ЖИНАҚ БАНКІ» АҚ ЕБ-де МЕРЗІМДІ ЖӘНЕ
ЖИНАҚ САЛЫМДАРЫН ОРНАЛАСТЫРУ ТАЛАПТАРЫНА ҚОСЫЛУ ТУРАЛЫ ӨТІНІШ
(заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар,
адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін)
/
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СРОЧНОГО ВКЛАДА «НАКОПИТЕЛЬНЫЙ» И ПРИСОЕДИНЕНИИ К
УСЛОВИЯМ РАЗМЕЩЕНИЯ СРОЧНЫХ И СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ ВКЛАДОВ В ДБ АО «СБЕРБАНК»
(для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов,
адвокатов, частных судебных исполнителей, профессиональных медиаторов)
Клиенттің толық
атауы/Полное
наименование Клиента
Резиденттік
белгісі/Признак
резидентства

□

Резидент/Резидент

□

Бейрезидент /Нерезидент

Резиденттік елі/Страна резидентства _____________________________________________________________

БСН/БИН ЖСН/ИИН

«Жинақ банкі» АҚ ЕБ-де мерзімді және жинақ салымдарын орналастыру талаптарында (заңды тұлғалар, дара кәсіпкерлер, жеке
нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін) көзделген мақсаттар үшін төменде көрсетілген талаптарда
жинақ шотын (бұдан әрі – «Салым талаптары») ашуды сұраймын және салым талаптарына қосыламын..
Клиент «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-де «Жинақтаушы» мерзімді салымын ашу және Мерзімді және жинақ салымдарын орналастыру талаптарына қосылу
туралы Өтінішке (заңды тұлғалар, дара кәсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін) (бұдан әрі – Өтініш) қол
қоя отырып, келесіні растайды:
1) Банк Салым талаптарының қағидаларымен және Операцияларды жүргізудің жалпы талаптары туралы ережелермен танысу үшін қажетті уақыт
бергенін;
2) Салым талаптарымен, Операцияларды жүргізудің жалпы талаптары туралы ережелермен және Тарифтермен танысқан, олардың мәтінін түсінеді,
олармен келісетінін білдіреді және оларды тиісті түрде орындауға міндеттенетінін;
3) Клиенттің банктік шоттарынан ақшаны есептен шығару/алу тәртібімен және негіздерімен танысқанын және келісетінін және Салым талаптарында
көзделген жағдайларда Банк ашатын және қызмет көрсететін кез келген валютада Клиенттің кез келген банктік шоттарын тікелей дебеттеу арқылы Банктің
ақшаны алуына (есептен шығаруына) қайтарып алынбайтын келісімін беретінін;
4) Клиенттің кез келген қосымша келісімінсіз мәліметтердің «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан
Республикасының Заңында берілген анықтамасына сәйкес банктік құпияны қамтитын мәліметтерді, сондай-ақ Банкке ұсынылған және коммерциялық құпияны
немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны қамтитын өзге де мәліметтерді, дербес деректерді (дербес деректерді трансшекаралық беруге келісім береді)
таратуға (ашуға, беруге) келесі үшінші тұлғаларға келісім мен өкілеттік беретінін:
а) Сбербанк ЖАҚ, Сбербанк ЖАҚ еншілес ұйымдарына/банктеріне;
б) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес және негіздер бойынша уәкілетті мемлекеттік органдарға, лауазымды тұлғаларға және өзге де
тұлғаларға;
в) пошта және байланыс ұйымдарына, консультациялық, заңдық, аудиторлық және өзге де қызметтерді қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей,
Банкке қызметтер көрсету үшін болашақта Банк жалдаған немесе жалдаған болатын кез келген үшінші тұлғаларға, осындай үшінші тұлғаларға әрбір нақты
жағдайда рұқсат етілетін және қол жеткізуге болатын орынды дәрежеде құпиялылықты сақтау туралы, Банк осындай үшінші тұлғалармен барлық қажетті
уағдаластықтарға қол жеткізілген жағдайда, Банк алдындағы өз міндеттемелерін орындау мүмкіндігін беру үшін;
г) Клиент Серіктестің қызметтеріне мүдделі болған жағдайда, Серіктеске Банк Клиентіне қызметтер көрсету мүмкіндігін ұсыну үшін, Банктің Серіктесіне,
Серіктестің үлестес тұлғаларына;
д) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығына (бұдан әрі – ҚБЕО), сондай-ақ мемлекеттік деректер
базалардан (бұдан әрі – МДБ) Клиент туралы ақпаратты алуға, ҚБЕО-ға Клиент туралы ақпаратты, оның ішінде МДБ-дан алынған ақпаратты Банкке тікелей
немесе үшінші тұлғалар арқылы беруге келісім береді;
е) МДБ операторларына/иелеріне, «Мемлекеттік кредиттік бюро» АҚ-ға, «Бірінші кредиттік бюро» ЖШС-ға МДБ-дан ақпарат алу үшін, сондай-ақ
«Мемлекеттік кредиттік бюро» АҚ-ға немесе «Бірінші кредиттік бюро» ЖШС-ға МДБ-дан және МДБ операторлардан/иелерінен Клиент туралы ақпаратты алуға
және олардың «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (бұдан әрі – Кодекс) сәйкес
салықтық құпияны, сондай-ақ заңмен қорғалатын өзге де құпияны тікелей және/немесе үшінші тұлғалар арқылы;
5) Банкке, сондай-ақ осы Өтініштің 4) тармағында көрсетілген тұлғаларға Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының ережелеріне
сәйкес Клиент ұсынатын дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісім беретінін;
6) Банктің Клиент туралы ақпаратты МДҚ-дан, оның ішінде Кодекске сәйкес салықтық құпияны, сондай-ақ тікелей және/немесе үшінші тұлғалар
арқылы, оның ішінде «Мемлекеттік кредиттік бюро» АҚ, «Бірінші кредиттік бюро» ЖШС, ҚБЕО, МДБ операторлары/иелері арқылы заңмен қорғалатын өзге де
құпияны қамтитын ақпаратты алуына келісім беретінін;
7) кредит қабілеттілігін бағалау үшін Банкке мынадай ақпаратты алуға келісім беретінін:
а) Қазақстан Республикасының еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органы ұсынатын еңбек шарттарын есепке алудың бірыңғай жүйесінен еңбек
шарты туралы;
б) «Еңбек ресурстарын дамыту орталығы» АҚ ұсынатын кірістер туралы;
в) жасалған шарттар және жосықсыз қатысушылардың, жосықсыз өнім берушілердің тізілімдерінде немесе өзге де осыған ұқсас тізілімдерде бар не
жоқ екендігі туралы ақпаратты қоса алғанда, мемлекеттік және мемлекеттік емес сатып алуға орындаушы ретінде қатысуы және осы сатып алудың нәтижелері
туралы;
8) жеке тұлғалардың (өз қызметкерлерінің, акционерлердің, қатысушылардың, бенефициарлық меншік иелерінің және Клиент дербес деректерін
Банкке беретін өзге де тұлғалардың) Банктің Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының ережелеріне сәйкес Банкке беретін олардың дербес
деректерін жинауға және өңдеуге қажетті барлық тиісті рәсімделген келісімдерінің бар екенін;
9) осы Өтініште көрсетілген Клиенттің мекенжайы Клиенттің орналасқан жерінің нақты мекенжайы болып табылады;
10) Клиент Клиенттің уәкілетті тұлғасы қол қойған осы Өтінішті берген кезде (оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген
сәйкестендіру құралдарын пайдалана отырып, электрондық түрде беру арқылы) және Банктің оны акцептеуі кезінде Салым талаптарын Клиент тұтастай Салым
талаптарына қосу арқылы қабылдайтынын.
Прошу открыть сберегательный счет на условиях, указанных ниже, для целей, предусмотренных Условиями размещения срочных и
сберегательных вкладов в ДБ АО «Сбербанк» (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов,
адвокатов, частных судебных исполнителей, профессиональных медиаторов) (далее – «Условия вклада») и присоединяюсь к

Условиям вклада.
Клиент подписанием Заявления об открытии срочного вклада «Накопительный» и присоединении к Условиями размещения
срочных и сберегательных вкладов в ДБ АО «Сбербанк» (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, частных
нотариусов, адвокатов, частных судебных исполнителей, профессиональных медиаторов) (далее – Заявление) подтверждает, что:
1) Банком предоставлено необходимое время для ознакомления с положениями Условий вклада и Правил об общих
условий проведения операций;
2) Банком предоставлено необходимое время для ознакомления с положениями Условий вклада и Правил об общих
условий проведения операций;
3) ознакомлен и согласен с порядком и основаниями списания/изъятия денег с банковских счетов Клиента и дает свое
безотзывное согласие на изъятие (списание) Банком денег путем прямого дебетования любых банковских счетов Клиента в любой
валюте, открытых и обслуживаемых Банком в случаях, предусмотренных Условиями вклада;
4) предоставляет Банку согласие и полномочие на распространение (раскрытие, передачу) сведений, содержащих
банковскую тайну, согласно их определению, данному в Законе Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в
Республике Казахстан», а также прочих сведений, предоставленных Банку и содержащих коммерческую тайну или иную
охраняемую законом тайну, персональные данные (предоставляет согласие на трансграничную передачу персональных данных),
без какого-либо дополнительного согласия Клиента, следующим третьим лицам:
а) ПАО Сбербанк, дочерним организациям/банкам ПАО Сбербанк;
б) уполномоченным государственным органам, должностным лицам и иным лицам по основаниям и в соответствии с
законодательством Республики Казахстан;
в) организациям почты и связи, любым третьим лицам, которые наняты или будут наняты Банком в будущем для
оказания услуг Банку, включая, но не ограничиваясь, консультационные, юридические, аудиторские и иные услуги, для
предоставления таким третьим лицам возможности исполнить свои обязательства перед Банком при условии, что Банком
достигнуты все необходимые договоренности с такими третьими лицами о соблюдении конфиденциальности в той разумной
степени, которая допустима и достижима в каждом конкретном случае;
г) Партнеру Банка, аффилированным лицам Партнера, для предоставления Партнеру возможности оказывать услуги
Клиенту Банка, при условии заинтересованности Клиента в услугах Партнера;
д) Казахстанскому центру межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан (далее – КЦМР), а также
предоставляет согласие на получение КЦМР информации о Клиенте из государственных баз данных (далее – ГБД), на передачу
КЦМР Банку информации о Клиенте, в том числе полученной из ГБД, напрямую или через третьих лиц;
е) операторам/владельцам ГБД, АО «Государственное кредитное бюро», ТОО «Первое кредитное бюро» для получения
информации из ГБД, а также предоставляет согласие на получение АО «Государственное кредитное бюро» или ТОО «Первое
кредитное бюро» информации о Клиенте из ГБД и от операторов/владельцев ГБД и передачу ими Банку информации о Клиенте из
ГБД, включающей сведения, содержащие налоговую тайну в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других
обязательных платежей в бюджет» (далее – Кодекс), а также иную, охраняемую законом тайну напрямую и/или через третьих лиц;
5) предоставляет Банку, а также лицам, указанным в п. 4) настоящего Заявления, согласие на сбор и обработку
персональных данных, предоставляемых Клиентом, согласно положениям действующего законодательства Республики
Казахстан;
6) предоставляет согласие на получение Банком информации о Клиенте из ГБД, включающей сведения, содержащие
налоговую тайну в соответствии с Кодексом, а также иную, охраняемую законом тайну напрямую и/или через третьих лиц, в том
числе АО «Государственное кредитное бюро», ТОО «Первое кредитное бюро», КЦМР, операторов/владельцев ГБД;
7) предоставляет Банку для оценки кредитоспособности согласие на получение следующей информации:
а) о трудовом договоре из единой системы учета трудовых договоров, предоставляемой уполномоченным
государственным органом Республики Казахстан по труду;
б) о доходах, предоставляемой АО «Центр развития трудовых ресурсов»;
в) об участии в государственных и негосударственных закупках в качестве исполнителя и результатах этих закупок,
включая информацию о заключенных договорах и наличии либо отсутствии в реестрах недобросовестных участников,
недоброжелательных поставщиков или иных аналогичных реестрах;
8) обладает всеми необходимыми надлежаще оформленными согласиями физических лиц (своих работников,
акционеров, участников, бенефициарных собственников и иных лиц, персональные данные которых предоставляются Клиентом
Банку) на сбор и обработку Банком, их персональных данных, передаваемых Банку согласно положениям действующего
законодательства Республики Казахстан;
9) адрес Клиента, указанный в настоящем Заявлении, является фактическим адресом места нахождения Клиента;
10) Условия вклада приняты Клиентом путем присоединения к Условиям вклада в целом при подачи Клиентом настоящего
Заявления, подписанного уполномоченным лицом Клиента (в том числе путем подачи в электронном виде, с использованием
идентификационных средств, предусмотренных законодательством Республики Казахстан) и его акцептованием Банком.

Салым сомасы және валютасы
/Сумма и валюта вклада
Салым мерзімі (30 күннен бастап
732 күнге дейін)/Срок вклада (от
30 до 732 дней)
Сыйақыны төлеу мерзімділігі/
Периодичность выплаты
вознаграждения
(қажеттісін таңдау/выбрать
необходимое)
Салымды аударуға арналған
банктік деректемелер (салым
мерзімі басталған немесе
мерзімінен бұрын тоқтату

__________________________________________________________________________________
(сомасы санмен және жазумен, валютасы/сумма цифрами и прописью, валюта)
с «_____» _______________________20___ ж./г. по «_____» _____________________20___ ж./г.




Ай сайын / Ежемесячно
Тоқсан сайын / Ежеквартально

Клиенттің атауы/Наименование Клиента ______________________________________
Клиенттің ЖСН/БСН / ИИН/БИН Клиента ______________________________________

кезінде)/ Банковские реквизиты
для перечисления вклада (по
наступлении срока вклада или
при досрочном расторжении)

Клиенттің ЖСК/ИИК Клиента __________________________________________КБе___
Клиент банкі/Банк Клиента _________________________________________________

Клиент банкінің БСК/БИК банка Клиента _____________________________________
Есептелген сыйақы мерзімінен бұрын тоқтату кезінде салым сомасын
аударуға арналған деректемелерге сәйкес келетін банктік деректемелер
 Иә/Да
бойынша аударылсын ба?/Перечислить начисленное вознаграждение
 Жоқ/Нет
по банковским реквизитам, соответствующим реквизитам для
перечисления вклада?
Сыйақыны аударуға арналған
банктік деректемелер/Банковские
Клиенттің атауы/Наименование Клиента ______________________________________
реквизиты для перечисления
вознаграждения
Клиенттің ЖСН/БСН / ИИН/БИН Клиента ______________________________________
(сыйақыны аударуға арналған
Клиенттің ЖСК/ИИК Клиента __________________________________________КБе___
деректемелер салымды аударуға
арналған деректемелерге сәйкес
Клиент банкі/Банк Клиента _________________________________________________
келмеген жағдайда толтырылады
/ заполняется, если реквизиты
Клиент банкінің БСК/БИК банка Клиента _____________________________________
для перечисления
вознаграждения не
соответствуют реквизитам
для перечисления вклада)
Банктің акцептеген талаптары бойынша қосымша жарналарға (салықтың ең жоғарғы сомасына дейін) рұқсат беріледі, ішінара ақша
алуға рұқсат берілмейді/
Дополнительные взносы (до максимальной суммы вклада) допускаются, частичные изъятия не допускаются
Салым мерзімі өткеннен кейін салым мерзімін автоматты түрде ұзарту жүзеге асырылады/По истечении срока вклада
осуществляется автоматическое продление срока вклада

Клиенттің уәкілетті тұлғасы /Уполномоченное лицо Клиента ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ ___________________________
(лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) толық/должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) полностью)

(қолы/подпись) *

Клиенттің М.О. (бар болса) / М.П. Клиента (при наличии) *
Клиенттің мекенжайы, байланыс телефоны/Адрес, контактный телефон Клиента __________________________________________
«_____» ___________________________20__ ж./г.
* Қашықтық тәсілмен Жинақ шотын ашқан және салымды орналастырған жағдайда көрсетілген деректер көрсетілмейді, Өтінішке Клиенттің
уәкілетті тұлғасының электрондық цифрлық қолтаңбасы/динамикалық сәйкестендіру арқылы қол қойылады және Клиенттің мөрі қойылмайды / В
случае открытия Сберегательного счета и размещения вклада дистанционным способом указанные данные не отображаются, Заявление
подписывается посредством электронной цифровой подписи/динамической идентификации уполномоченного лица Клиента и печать
Клиента не проставляется.

БАНК БЕЛГІЛЕРІ / ОТМЕТКИ БАНКА
_____________________________________________________________________________________________________________
(«Жинақ банкі» АҚ ЕБ операциялық бөлімшесінің атауы және орналасқан жері/
наименование и местонахождение операционного подразделения ДБ АО «Сбербанк»)

«Жинақтаушы» банктік салым шарты/Договор банковского вклада «Накопительный»________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
(Клиенттің атауы/наименование Клиента)

№ _________________________ от _________________ 20__ж./г.
Жинақ шоттың ЖСК №/
ИИК Сберегательного счета
Салымның ең көп сомасы/Максимальная
сумма вклада
Сыйақы мөлшерлемесі/ Ставка
вознаграждения

___________________________________________________________________________
__(сомасы санмен және жазумен, валютасы/сумма цифрами и прописью, валюта)
Жылдық тиімді сыйақы
жылдық _____________ %
мөлшерлемесі/Годовая
жылдық _____________ %
годовых
эффективная
годовых
ставка вознаграждения

Салымды мерзімінен бұзған кездегі сыйақы
мөлшерлемесі (салым мерзімін ұзарту
жағдайына қолданылмайды)/Ставка
вознаграждения
при досрочном расторжении вклада (не
распространяется на случай
пролонгации вклада)
Егер сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері
көрсетілмесе, онда мерзімінен бұрын
талап ету немесе Клиенттің салымды

Мерзімі күнмен/Срок в
днях

Сыйақы мөлшерлемесі,
жылдық %/Ставка
вознаграждения,
% годовых

Жылдық тиімді сыйақы
мөлшерлемесі, жылдық %/
Годовая эффективная
ставка вознаграждения, %
годовых

1.

////

////

////

2.

////

////

////

алуы сәтінде Банкте қолданылатын
салымды мерзімінен бұрын тоқтату
кезіндегі сыйақы мөлшерлемелері
қолданылады / Если размеры ставок
вознаграждения не указаны,
применяются ставки вознаграждения
при досрочном расторжении вклада,
действующие в Банке на момент
досрочного востребования или
изъятия вклада Клиентом
Корпоративтік табыс салығын
ұстау/Удержание корпоративного
подоходного налога

3.

////

////

////

4.

////

////

////

5.

////

////

////

 Иә/Да
 Жоқ/Нет

Өтінішті қабылдадым, Клиентті сәйкестендіруді жүргіздім, салымды ашу
бойынша

құжаттарды

тексердім/Заявление

принял, идентификацию

Клиента осуществил, документы по открытию вклада проверил **

Орындаушы (аты-жөні)/Исполнитель (ФИО) **_________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(қолы/подпись, мөртабан/штамп)**

Келесі себептермен Өтінішті акцепттеуден бас тарттым /В акцепте Орындаушы (аты-жөні)/Исполнитель (ФИО) **_________________
Заявления

отказал

по

причине** _________________________________________________________

___________________________________________________________
_________________________________________________________
(қолы/подпись)**
Өтініш акцепттелді /Заявление акцептовано
«_____» _________________________20____ ж./г.

Банктің өкілетті тұлғасы (аты-жөні)/Уполномоченное лицо
Банка (ФИО) **_________________________________________
_______________________________________________________
(қолы/подпись, мөр/печать)**

** Қашықтық тәсілмен Жинақ шотын ашқан және салымды орналастырған жағдайда көрсетілген деректер көрсетілмейді және Банктің мөртаңбасы,
мөрі қойылмайды / В случае открытия Сберегательного счета и размещения вклада дистанционным способом указанные данные не
отображаются и штамп, печать Банка не проставляются.

Application for Savings Fixed Deposit Opening and Accession to the Terms
of Fixed and Savings Deposits Opening with SB Sberbank JSC
(for legal entities, individual entrepreneurs, private notaries, lawyers, private bailiffs, professional mediators)
Full name of the Client

Residency

□ Resident
□ Non-resident
Country of residence ________________________________________________________________

BIN/IIN

I hereby request to open a savings account under the terms specified below for the purposes stipulated by the General Terms of Fixed and Savings
Deposits Opening with SB Sberbank JSC (for legal entities, individual entrepreneurs, private notaries, lawyers, private bailiffs, professional
mediators) (hereinafter the Deposit Terms) and accede to the Deposit Terms:
The Client, by signing this Application for Savings Deposit Opening and Accession to the Terms of Fixed and Savings Deposits Opening with
SB Sberbank JSC (for legal entities, individual entrepreneurs, private notaries, lawyers, private bailiffs, professional mediators) (hereinafter the
“Application”), confirms that:
1) the Bank provided sufficient time to get acquainted with the Deposit terms and the General Operations Terms;
2) it is acquainted with the Deposit Terms, the General Operations Terms, and the Tariffs, understands their text, expresses its agreement
with them, and undertakes to implement them properly;
3) it is acquainted and agrees with the procedure and grounds for withdrawal (write-off) of money from the Client’s account and gives its
irrevocable consent to the withdrawal (write-off) of money by the Bank by direct debiting of any Client's bank accounts in any currency opened with
and maintained by the Bank in cases provided for by the Deposit Terms;
4) it provides the Bank with consent and authority to distribute (disclose, transfer) 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 provided to the Bank,
containing commercial secrets or other secret protected by law, personal data (provides consent to the cross-border transfer of personal data)
without any additional consent of the Client to the following third parties:
a) Sberbank PJSC , its subsidiary companies/ banks;
b) authorized state bodies, officials, other persons under the grounds and in accordance with the applicable laws of the Republic of
Kazakhstan;
c)post and communications organizations, any third parties that are employed or will be employed by the Bank in the future to provide
services to the Bank, including, but not limited to, consulting, legal, audit, and other services to enable such third parties to fulfill their obligations to
the Bank, 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;
d) the Bank's Partner and its affiliated persons to provide the Partner with the opportunity to render services to the Client of the Bank,
provided that the Client is interested in the services of the Partner;
e) Kazakhstan Interbank Settlement Center of the National Bank of the Republic of Kazakhstan (hereinafter the “KISC”) and consents to the
receipt by the KISC of information on the Client from Government databases (hereinafter the “GDB”), to the provision of information about the
Client by the KISC to the Bank, including information obtained from the GDB, directly or through third parties;
f) GDB operators/owners, State Credit Bureau JSC, First Credit Bureau LLP to receive information from the GDB, and consents to the
receipt by State Credit Bureau JSC or First Credit Bureau LLP of information about the Client from the GDB and from the operators/owners of the
GDB and provision by them to the Bank of information about the Client from the GDB, including information containing tax secrets in accordance
with the Code of the Republic of Kazakhstan “On Taxes and other Obligatory Payments to the Budget” (hereinafter referred to as the “Code”), as
well as other secrets protected by the laws, directly and/or through third parties;
5) it provides the Bank, as well as the persons specified in clause 4) hereof with consent to the collection and processing of personal data
provided by the Client in accordance with the provisions of the current laws of the Republic of Kazakhstan;
6) it consents to the receipt by the Bank of information about the Client from the GDB, including information containing tax secrets, in
accordance with the Code, as well as other legally protected secrets, directly and/or through third parties, including State Credit Bureau JSC, First
Credit Bureau LLP, KISC, GDB operators/owners;
7) it consents to the obtainment by the Bank of the following information for the purpose of assessing credit quality:
a) on the employment contract from the employment contract unified recording system provided by the authorized state body of the Republic
of Kazakhstan for employment;
b) on income, provided by Human Resources Development Center JSC;
c) on participation in public and private procurement as a contractor and on the results of such procurement, including information on
concluded contracts and on the presence or absence in the registers of bad-faith parties, dishonest suppliers or other similar registers;
8) it possesses all necessary duly executed consents 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;
9) the Client’s address specified herein is the Client’s actual address;
10) the Deposit Terms have been accepted by the Client by accession to the Deposit Terms as a whole upon submission by the Client of
this Application signed by the Client's authorized person (including by submitting it electronically, using identification means provided for by the
laws of the Republic of Kazakhstan) and its acceptance by the Bank.
Amount and currency of deposit
_______________________________________________________________________
(amount in figures and words, currency)
Deposit term (from 30 to 732 days)
Periodicity of interest payment

from _____ _______________________20___ to _____ _____________________20___

Monthly


Quartely
Name of the Client _________________________________

(select the necessary)

IIN/BIN of the Client __________________________________

Banking details
for transferring a deposit (upon
maturity of the deposit or early
termination)

IIC of the Client _____________________________________Beneficiary code___
Bank of the Client _______________________________________________

BIC of the Client Bank ________________________________
Is it necessary to transfer the accrued interest under the banking details which
are corresponding to details for transfer of the deposit?

 Yes
 No

Name of the Client _________________________________
IIN/BIN of the Client __________________________________

Bank details for interest transfer
(to be filled in if details for interest
transfer do not meet the details for
transfer of the deposit)

IIC of the Client _____________________________________Beneficiary code___
Bank of the Client _______________________________________________

BIC of the Client Bank ________________________________
Additional contributions are allowed under the terms accepted by the Bank, partial withdrawals are not allowed
Upon the expiration of the deposit term, the deposit term is automatically extended

The Client's authorized representative______________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________
(position, last name, first name, patronymic (if any))
(signature)*
L.S. of the Client (if any)*
The Client's address, phone number ___________________________________________
____________________20___ .

*

If the savings account and the deposit are opened remotely, this data is not displayed; the Application shall be signed with an electronic digital
signature/dynamyc identification of the Client’s authorized person, and the Client’s seal shall not be required.

Bank notes
_______________________________________________________________________________________________________
(name and location of operations subdivision of SB Sberbank JSC)
Savings Bank Deposit Agreement ____________________________________________________________________________
(Client name)
№ _____________________________________________ dated_________________ 20__.

Savings account IIC
Maximum deposit amount
___________________________________________________________________________
(amount in figures and words, currency)
___________ %
Annual effective
___________ %
per annum
interest rate
per annum

Interest rate
Interest rate
at early termination of the
deposit (does not apply to the
case of prolongation of the
deposit)

If the amount of the interest
rates is not specified, the
interest rates at early
termination of the deposit shall
be applied, which are in effect in
the Bank at the time of early
withdrawal or withdrawal of the
deposit by the Client.

Corporate income tax
withholding

Term in days

Interest rate,
% per annum

Annual effective interest rate, %
per annum

1.

////

////

////

2.

////

////

////

3.

////

////

////

4.

////

////

////

5.

////

////

////

 Yes
 No

The application is accepted, the Client is identified, deposit opening Performer (full name) **_________________________
__________________________________________________
documents are checked**
______________________________________
(signature, stamp)**

The
application
is
refused
due Performer (full name) **_________________________
to_______________________________________________________ __________________________________________________
______________________________________
________________________________________**
(signature)**
The application is accepted.
____________________20___ .

Authorized person of the Bank (full name)**
________________________________________________
____________________________________
(signature, seal)**

** If the savings account and the deposit are opened remotely, the data specified in the Application is not displayed; the Bank’s seal, signature and
stamp shall not be required.

