Общие условия Договора банковского счета
(договор присоединения для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, частных
нотариусов, частных судебных исполнителей,
адвокатов, крестьянских (фермерских) хозяйств,
профессиональных медиаторов)

Банктік шот Шартының жалпы шарттары
(заңды тұлғалар және жеке кәсіпкерлер, жеке
нотариустар, жеке сот орындаушылары,
адвокаттар, крестьяндық (фермерлік)
шаруашылықтар, кәсіби медиаторлар үшін
қосылу шарты)

Настоящие Общие условия Договора банковского счета
(далее по тексту Договор) определяют стандартные
условия открытия и обслуживания текущего счета
Клиента (юридического лица или индивидуального
предпринимателя, частных нотариусов, частных
судебных исполнителей, адвокатов, крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
профессиональных
медиаторов) в Акционерном обществе «AsiaСredit Bank
(АзияКредит Банк)», именуемое в дальнейшем «Банк»
на условиях, установленных Договором.
Заключение Договора между Банком и Клиентами
Банка осуществляется путем подачи Клиентами
заявления о приоединении к Договору (далее Заявление).

Осы Банктік шот шартының жалпы шарттары (бұдан
әрі мәтін бойынша Шарт) бұдан әрі «Банк» деп
аталатын «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)»
акционерлік
қоғамында
Клиенттің
(заңды
тұлғалардың немесе жеке кәсіпкерлердің, жеке
нотариустардың, жеке сот орындаушыларының,
адвокаттардың,
крестьяндық
(фермерлік)
шаруашылықтардың,
кәсіби
медиаторлардың)
ағымдағы шотын Шартта белгіленген талаптарда
ашу мен қызмет көрсетудің стандартты талаптарын
белгілейді.
Банк пен Банк Клиенттері арасында Шарт жасау
Клиенттердің Шартқа қосылу туралы өтініш (бұдан
әрі – Өтініш) беруі арқылы жүзеге асады.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Банк открывает на имя Клиента банковский счет в
одной из валют KZT, USD, EUR, RUB (далее - Счет) и
производит его комплексное расчетно-кассовое
обслуживание
на
условиях,
предусмотренных
Договором,
в
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства
Республики
Казахстан.

1.

ШАРТТЫҢ МӘНІ

1.1. Банк Клиенттің атына KZT, USD, EUR, RUB
валюталарының бірінде банктік шот (бұдан әрі -Шот)
ашады
және
Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес
Шартта көзделген талаптарда оған кешенді есеп
айырысу-кассалық қызмет көрсетеді.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН
МІНДЕТТЕРІ

2.1. Банк обязуется:
2.1.1. Открыть Клиенту Счет при представлении в
Банк документов, указанных в перечне документов,
предоставляемых в Банк для открытия Счета согласно
законодательству Республики Казахстан.
2.1.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем
поступления в Банк денег, зачислять в полном объеме
на Счет деньги, поступающие в пользу Клиента, как в
наличной,
так
и
в
безналичной
форме
(перечислением).
2.1.3. Обеспечить сохранность и учет денег на Счете
Клиента.
2.1.4. Выполнять распоряжения Клиента о выдаче
(переводе)
Клиенту
или
третьим
лицам
соответствующей
суммы
денег
в
пределах
имеющегося остатка денег на Счете, при наличии в
Банке актуального полного пакета документов в
рамках действующего законодательства РК.
2.1.5. Предоставлять по требованию Клиента
информацию о сумме денег на его Счете и
произведенных операциях путем предоставления
выписки по Счету.
2.1.6. Гарантировать
банковскую
тайну
по
совершаемым операциям на Счете и представлять
справки по Счету третьим лицам без согласия Клиента

2.1. Банк мыналарды міндетіне алады:
2.1.1. Қазақстан Республикасының заңнамасына
сәйкес Шот ашу үшін Банкке ұсынылатын құжаттар
тізбесінде көрсетілген құжаттар Банкке ұсынылған
кезде Клиентке есеп айрысу шотын ашу.
2.1.2. Банкке ақша түскен күннен кейінгі жұмыс
күнінен кешіктірмей, қолма-қол ақшамен, сондай-ақ
қолма-қол ақшасыз нысанда (аудару арқылы)
Клиенттің пайдасына түсетін ақшаны толық көлемде
Шотқа есепке жатқызу.
2.1.3. Клиенттің Шотындағы ақшаның сақталуын
және есебінің жүргізілуін қамтамасыз ету.
2.1.4. ҚР қолданыстағы заңнамасының шеңберінде
Банкте құжаттардың өзекті толық топтамасы болған
жағдайда, Клиентке немесе үшінші тұлғаларға
Шоттағы ақшаның қалдығы шегінде тиісті ақша
сомасын беру (аудару) жөніндегі Клиенттің өкімдерін
орындау.
2.1.5.
Клиенттің талабы бойынша Шот бойынша
үзінді көшірме ұсыну жолымен Шоттағы ақша
сомасы және жүргізілген операциялар туралы
ақпаратты беру.
2.1.6.
Шотта жүргізілетін операциялар бойынша
банктік құпияға кепілдік беру және Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
көзделген

только
в
случаях,
предусмотренных
законодательством Республики Казахстан.
2.1.7. Производить исполнение поручения Клиента в
соответствии
и
в
сроки,
установленные
Законодательством Республики Казахстан, если
условиями такого поручения не установлен иной срок
его исполнения. Если условия исполнения поручения о
переводе денег являются для Банка невыполнимыми и
их соблюдение может повлечь задержку перевода
денег или дополнительные затраты, то Банк в течение
операционного дня обязан уведомить об этом Клиента
(допускается как письменное, так и устное
уведомление), и в дальнейшем поручение Клиента
исполняется Банком с учетом новой даты и времени
его поступления.
2.1.8. Консультировать Клиента по вопросам
оформления платежных документов, и по вопросам
комплексного расчетно-кассового обслуживания.
2.1.9. В случае предъявления Банком платежного
ордера (платежного требования), по основаниям,
предусмотренным настоящим Договором, либо иными
договорами, заключенным между Клиентом и Банком,
при достаточности денег на Счете, платежный ордер
(платежное требование) подлежит исполнению
Банком. В случае отсутствия либо недостаточности
суммы денег на Счете, платежный ордер (платежное
требование) принимается Банком на хранение в
картотеку к Счету, на срок, предусмотренный
действующим
законодательством
Республики
Казахстан.
2.1.10. Принимать необходимые меры по защите
персональных данных
Клиента
установленные
законодательством
Республики
Казахстан
о
персональных данных и их защите.
2.2. Банк вправе:
2.2.1. Проводить изъятие денег со Счета Клиента, без
его дополнительного согласия, путем прямого
дебетования Счета в случаях ошибочного зачисления
денег на Счет, образования задолженностей по оплате
предоставленных Банком услуг расчетно-кассового
обслуживания, и в других случаях, предусмотренных
законодательством
Республики
Казахстан
и
Договором.
Подписанием Заявления Клиент дает свое полное и
безотзывное согласие на осуществление указанных в
настоящем пункте Договора действий.
2.2.2. Не производить исполнение поручений на
проведение операций по Счету, в случае наложения
уполномоченными
государственными
органами
арестов и ограничений на Счет, а также при наличии
фактов, свидетельствующих о нарушении Клиентом
действующих
правил
оформления
расчетных
документов и сроков их предоставления в Банк, а
также
в
иных
случаях,
предусмотренных
законодательством
Республики
Казахстан
и
Договором.
2.2.3. Изменять действующие тарифы Банка на
оказание услуг, уведомив при этом Клиента в срок не
позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня их утверждения,
путем размещения соответствующей информации в
операционных залах филиалов Банка и на интернетсайте Банка (www.asiacreditbank.kz), за исключением
случаев, в которых такое изменение не допускается
законодательством Республики Казахстан.
2.2.4. Устанавливать перечень и порядок защитных
действий
от
несанкционированных
платежей,

жағдайларда ғана Клиенттің келісімінсіз үшінші
тұлғаларға Шот бойынша анықтамаларды беру.
2.1.7.
Егер тапсырманың шарттарымен оны
орындаудың өзге мерзімі белгіленбесе, Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес және онда
белгіленген мерзімде Клиенттің тапсырмасын
орындау. Егер ақша аудару туралы тапсырманы
орындаудың талаптары Банк үшін орындалуы мүмкін
емес болса және олардың сақталуы ақша
аударымының
кешігуіне
немесе
қосымша
шығындарға алып келуі мүмкін болса, онда Банк
операциялық күннің ішінде бұл туралы Клиентті
құлақтандыруға міндетті (жазбаша, сондай-ақ ауызша
құлақтандыруға жол беріледі), және одан әрі Банк
Клиенттің тапсырмасын оның түскен жаңа күнін және
уақытын ескеріп орындайды.
2.1.8.
Төлем құжаттарын ресімдеу мәселелері
бойынша және кешенді есеп айырысу-кассалық
қызмет көрсету мәселелері бойынша Клиентке
кеңестеме беру.
2.1.9. Банк осы Шартпен немесе Клиент пен
Банктің арасында жасалған басқа шарттармен
көзделген негіздемелер бойынша төлем ордерін
(төлем тапсырмасын) ұсынған кезде, шоттағы қаражат
жеткілікті болған жағдайда, Банк төлем ордерін
(төлем тапсырмасын) орындауға тиіс. Шотта ақша
сомасы болмаған немесе жеткіліксіз болған жағдайда,
Банк төлем ордерін (төлем тапсырмасын) Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы
заңнамасымен
көзделген мерзімге Шотқа қатысты картотекаға
сақтауға қабылдайды.
2.1.10. Қазақстан Республикасының дербес деректер
және
оларды
қорғау
туралы
заңнамасында
белгіленген Клиенттің дербес деректерін қорғау
бойынша қажетті шараларды қабылдау.
2.2. Банктің құқықтары:
2.2.1. Шотқа ақша қатемен есепке жатқызылған,
Банк көрсеткен есеп айырысу-кассалық қызметтер
бойынша берешек пайда болған жағдайда және
Қазақстан Республикасының заңнамасында және
Шартта көзделген басқа жағдайларда Клиенттің
қосымша келісімінсіз, Шотты тікелей дебеттеу
арқылы оның Шотынан ақшаны алу.
Өтінішке қол қою арқылы Клиент Шарттың осы
тармағында көрсетілген әрекеттерді жүзеге асыруға
өзінің толық және қайтарымсыз келісімін береді.
2.2.2. Егер сот ұйғарымының, тексеру және тергеу
органдарының қаулысының негізінде уәкілетті
мемлекеттік органдары шотқа тыйым салған және
шектеу қойған жағдайда, Қазақстан Республикасы
заңнамасына сәйкес картотекада орындалмаған төлем
құжаттары болған жағдайда, сондай-ақ, Клиент, есеп
айырысу құжаттарын ресімдеудің қолданыстағы
тәртібі мен оларды Банкке ұсыну мерзімін бұзғанын
растайтын фактілер орын алған жағдайда, сондай-ақ
Қазақстан Республикасының заңнамасында және
Шартта көзделген басқа жағдайларда Шот бойынша
тапсырмаларды орындауды жүзеге асырмау.
2.2.3. Қазақстан Республикасының заңнамасымен
ескерілген тарифті өзгертуге болмайтын жағдайдан
басқа жағдайда, Банк жаңа тариф енгізілген күннен
бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей, Банк
филиалдарының операциялық залында және Банктің
(www.asiacreditbank.kz) ғаламтор сайтында сәйкес
ақпаратты ұсыну арқылы Клиентке хабарлай отырып,
Банктің қызмет көрсетуге арналған қолданыстағы

проводимых Клиентом через Банк, в соответствии с
действующим законодательством.
2.2.5.
Требовать
от
Клиента
любые
документы/информацию, которые, по мнению Банка,
необходимы для оказания Клиенту банковских услуг,
включая, без ограничения, зачисление/списание денег
и внесение/снятие наличных денег на/со Счета.
2.2.6. Отказать в предоставлении банковских услуг
Клиенту,
если
затребованные
Банком
документы/информация не были предоставлены или,
не удовлетворяют Банк по любым причинам, либо
если поручение Клиента противоречит требованиям
законодательства Республики Казахстан.
2.2.7. В одностороннем порядке отказаться от
исполнения Договора, в том числе в случае отсутствия
денег или отсутствия движения денег на Счете более
одного года, в любой момент, по любым основаниям и
без объяснения Клиенту причин прекращения
Договора, уведомив об этом Клиента за 10 (десять)
календарных дней до планируемой даты прекращения
Договора.
2.2.8. Приостанавливать расходные операции по Счету
в случаях наличия в картотеке не исполненных
платежных документов (инкассовых распоряжений,
платежных требований и др.), предъявленных Клиенту
в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.
2.2.9. В случаях, предусмотренных внутренними
нормативными документами Банка и Законом РК «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» отказать в установлении деловых
отношений.
2.2.10. Отказать в проведении операции
по
банковскому счету, в случае невозможности
осуществления принятия мер, предусмотренных
Законом РК «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма», в том числе, но не
ограничиваясь, в случае:
1)
невозможности
осуществления
Банком
надлежащей проверки Клиента, либо банковской
операции проводимой Клиентом;
2)
осуществления
Клиентом
сомнительных/подозрительных операций;
3)
по иным основаниям, в результате которых у
Банка имеются основания полагать, что проводимая
банковская
операция
противоречит/нарушает
установленным действующим законодательством
Республики Казахстан требованиям.
2.2.11. Без объяснения причин прекратить деловые
отношения с Клиентом, отказывать в выполнении
распоряжений Клиента в совершении операций по
Счету по основаниям, предусмотренным Законом РК
«О противодействии легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию терроризма».
2.2.12. Приостановить и/или отказать в проведении
операции в случае, если одной стороной (сторонами)
этой операции является:
- организация или лицо, включенное в Перечень
организаций и лиц, связанных с финансированием
терроризма и экстремизма;
- юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся
в собственности или под контролем организаций или
лица, включенного в Перечень организаций и лиц,

тарифін өзгерту.
2.2.4. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, Клиент Банк
арқылы жүргізетін санкцияланбаған төлемдерден
қорғаныс әрекеттерінің тізбесі мен тәртібін белгілеу.
2.2.5. Банктің пікірі бойынша, Клиентке банктік
қызметтерді, соның ішінде еш шектеусіз, ақшаны
есепке жатқызу/есептен шығару және қолма-қол
ақшаны Шотқа енгізу/одан алу қызметтерін көрсету
үшін қажетті кез келген құжаттарды/ақпаратты
Клиенттен талап ету.
2.2.6. Егер Банк талап еткен құжаттар/ақпарат
ұсынылмаса немесе кез келген себептермен Банкті
қанағаттандырмаса,
немесе
егер
Клиенттің
тапсырмасы Қазақстан Республикасы заңнамасының
талаптарына қайшы келсе, Клиентке банктік
қызметтерді көрсетуден бас тарту.
2.2.7.
Шотта бір жылдан астам уақыт бойы ақша
немесе ақша қозғалысы болмаса, кез келген уақытта,
кез келген негіздеме бойынша және Клиентке Шартты
тоқтатудың себебін түсіндірместен, ол туралы
Клиентке Шартты тоқтату жоспарланған күнге дейін
10 (он) күнтізбелік күн бұрын электронды түрде
хабарлама жіберу арқылы немесе пошта арқылы не
болмаса СМС-хабарлама немесе телефон арқылы
хабарлап, Шартты орындаудан біржақты тәртіпте бас
тартуға.
2.2.8. Картотекада Қазақстан Республикасының
заңнамасына
сәйкес
Клиентке
қойылатын
орындалмаған төлем құжаттары (инкассолық өкімдер,
төлем талап-тапсырмалары және т.б.) болған
жағдайда, Шот бойынша шығыс операцияларын
тоқтата тұруға.
2.2.9. «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді
заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан
Республикасының Заңында және Банктің ішкі
нормативтік құжаттарында көзделген жағдайларда
іскерлік қатынастарды орнатудан бас тартуға.
2.2.10. «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді
заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан
Республикасы Заңының көзделген іс-шаралардың
қабылдануын жүзеге асыру мүмкін болмаған
жағдайда, соның ішінде келесілермен шектеліп
қалмастан келесі жағдайларда, операцияларды
жүргізуден бас тартуға:
1) Банк Клиенттi не болмаса Клиент жүргізген
банктік операцияны тиісінше тексеруді жүзеге асыра
алмаған жағдайда;
2)
Клиент күмәнді/күдікті операцияларды жүзеге
асырған жағдайда;
3) нәтижесінде Банк жүргізіліп отырған банктік
операцияның
Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы заңнамасында белгіленген талаптарға
қайшы келеді/бұзады деп есептейтін өзге де
негіздемелер бойынша.
2.2.11. Себептерді түсіндірместен Клиентпен іскерлік
қатынастарды
тоқтатуға,
Клиенттын
Шот
операцияларын
жасаған
кездегі
өкімдерін
«Қылмыстық
жолмен
алынған
кірістерді
заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан
Республикасы Заңының көзделген негіздемелер
бойынша бас тартуға.
2.2.12. Егер төмендегілер бұл операцияның бір тарапы
(тараптар) болған жағдайда, операцияны жасауды

связанных с финансированием терроризма и
экстремизма;
- физическое или юридическое лицо, действующее от
имени или по указанию организаций или лица,
включенного в Перечень организаций и лиц,
связанных с финансированием терроризма и
экстремизма;
- юридическое или физическое лицо, которое не
включено в Перечень организаций и лиц, связанных с
финансированием терроризма и экстремизма, но
подозревается в финансировании терроризма и
экстремизма или связано с терроризмом и
экстремизмом.
2.2.13.
Направить
требование
Клиенту
о
предоставлении заявления на закрытие Счета и
письменных указаний по остатку средств на его Счете,
закрытом
по
основаниям,
предусмотренных
подпунктом 2.2.10, 2.2.11 и 2.2.12
пункта 2.2.
настоящего Договора.
2.2.14. Оказывать платежные услуги в иностранной
валюте по курсу обмена валют, установленному
Банком на день совершения платежа.
2.3. Клиент обязуется:
2.3.1. Предоставить в Банк документы/информацию,
указанные в перечне документов, предоставляемых в
Банк для открытия Счета согласно законодательству
Республики Казахстан.
2.3.2. В течение пяти рабочих дней предоставить
Банку в письменном виде достоверную и полную
информацию обо всех изменениях в своих реквизитах,
а также документах, предоставленных Банку согласно
пп. 2.3.1. настоящего Договора, с приложением
необходимых подтверждающих документов.
2.3.3. Давать Банку поручения на проведение
операций по Счету в пределах имеющегося остатка
денег на нем.
2.3.4. Представлять заявку на получение наличных
денег со Счета предварительно за один рабочий день.
2.3.5. При наличии кредиторской задолженности
перед Банком уведомлять Банк об открытии
банковских счетов в других банках письменно в
течение 10 (десяти) календарных дней со дня их
открытия .
2.3.6. Своевременно, до 20 января, подтверждать
остаток денег на Счете по состоянию на 1 января
каждого года.
2.3.7. Своевременно
оплачивать
комиссионное
вознаграждение за оказание банковских услуг, в
соответствии с Тарифами Банка.
2.3.8. Незамедлительно информировать Банк в
случае ошибочного зачисления денег на Счет.
2.3.9. Выполнять
требования
действующего
законодательства, в том числе нормативных правовых
актов Национального Банка Республики Казахстан,
регулирующих порядок осуществления расчетнокассовых операций.
2.3.10. При
закрытии
Счета
незамедлительно
возвратить Банку денежную чековую книжку с
неиспользованными чеками.
2.4. Клиент вправе:
2.4.1. Распоряжаться деньгами, находящимися на
Счете, в порядке, установленном законодательством
Республики Казахстан.
2.4.2. Давать Банку поручения на проведение операций

тоқтата тұруға және/немесе бас тартуға:
- терроризмді және экстремизм қаржыландыруға
байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне
кіргізілген ұйым немесе тұлға;
- терроризмді және экстремизм қаржыландыруға
байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне
кіргізілген ұйымдардың немесе тұлғаның тікелей
немесе жанама меншігінде немесе бақылауындағы
жеке тұлға;
- терроризмді және экстремизм қаржыландыруға
байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне
кіргізілген ұйымдардың немесе тұлғаның атынан
немесе нұсқауымен әрекет ететін жеке немесе заңды
тұлға;
- терроризмді және экстремизм қаржыландыруға
байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне
кіргізілмеген заңды тұлға немесе жеке тұлға, бірақ
терроризмді және экстремизмді қаржыландыруға
күдікті немесе терроризммен және экстремизммен
байланысы бар.
2.2.13. Клиентке Шотты жабуға өтініш беру туралы
талап пен оның осы Шарттың 2.2.тармағының 2.2.10,
2.2.11 және 2.2.12. тармақшаларында көзделген
негіздемелер
бойынша
жабылған Шотындағы
қаражатының
қалдығы
бойынша
жазбаша
нұсқауларды жіберуге.
2.2.14.Төлем жасаған күні Банкте белгіленген
айырбастау валютасының бағамы бойынша шетел
валютасында төлем қызметтерін көрсетуге құқылы.
2.3. Клиент мыналарды міндетіне алады:
2.3.1. Қазақстан Республикасының заңнамасына
сәйкеса Шот ашу үшін Банкке ұсынылатын
құжаттардың
тізбесінде
көрсетілген
құжаттарды/ақпаратты Банкке ұсыну.
2.3.2. Өзінің
деректеріндегі,
сондай-ақ
осы
Шарттың 2.3.1. тармақшасы бойынша Банкке
ұсынылған құжаттардағы барлық өзгерістер туралы
шынайы және толық ақпаратты, оған қоса қажетті
растайтын құжаттарды бес жұмыс күнінің ішінде
Банкке жазбаша түрде ұсыну.
2.3.3. Шоттағы ақшаның қалдығы шегінде Банкке
ол бойынша операциялар жүргізуге тапсырмалар
беру.
2.3.4. Шоттан қолма-қол ақшаны алуға тапсырысты
алдын ала бір жұмыс күні бұрын беру.
2.3.5. Банк алдында кредиторлық берешегі бар
болса, Банкке басқа банкте банктік шоттарды
ашатыны туралы Банкте Шот ашылған күннен бастап
10 (он) күнтізбелік күннің ішінде Банкті жазбаша
түрде құлақтандыру.
2.3.6. Дер кезінде, 20 қаңтарға дейін, әр жылдың 1
қаңтарындағы жағдай бойынша Шоттағы ақшаның
қалдығын растау.
2.3.7. Банктік қызметтердің көрсетілуі үшін
комиссиялық сыйақыны Банктің Тарифтеріне сәйкес
уақтылы төлеу.
2.3.8. Шотқа ақша қателесіп есепке жатқызылған
жағдайда Банкті дереу хабардар ету.
2.3.9. Қолданыстағы заңнаманың, соның ішінде
есеп айырысу-кассалық операцияларды жүзеге асыру
тәртібін реттейтін Қазақстан Республикасының
нормативтік құқықтық актілерінің талаптарын
орындау.
2.3.10. Шотты жабу кезінде пайдаланылмаған
чектері бар ақша чек кітапшасын дереу Банкке

по Счету, делать запросы по проведенным операциям,
осуществляемым по его поручениям.
2.4.3. Запрашивать выписки и справки о состоянии
Счета Клиента.
2.4.4. В любое время прекратить действие Договора,
письменно уведомив об этом Банк, путем подачи
заявления на закрытие Счёта за 10 (десять)
календарных
дней
до
предполагаемой
даты
прекращения действия Договора.
2.4.5. Получить информацию об оказываемых Банком
услугах на интернет ресурсе Банка или в отделениях
Банка.
3.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Банк несет ответственность за своевременное и
правильное зачисление денег на Счет и их
перечисление в пользу получателей, в соответствии с
реквизитами, указанными Клиентом.
3.2.За необоснованный отказ от исполнения либо
ненадлежащее исполнение указаний Клиента Банк
уплачивает Клиенту пеню в размере 0,01% от суммы
операции.
3.3.Банк не несет ответственности перед Клиентом за
списание денег со Счета и ошибочное зачисление
денег на другие счета, в случае если Клиент указал
неверные реквизиты в платежном документе.
3.4. Банк не несет ответственности за неисполнение
поручений Клиента, если сумма поручений превышает
остаток денег на Счете.
3.5. Клиент несет ответственность за не уведомление в
течение 10 (десяти) календарных дней Банка об
ошибочно зачисленных на текущий счет суммах
Клиент уплачивает Банку неустойку в размере 0,2 % от
суммы, ошибочно зачисленной на расчетный счет, за
каждый календарный день, начиная со дня,
следующего за днем ошибочного зачисления, до дня
возврата указанных сумм.
3.6. Стороны освобождаются от ответственности за
частичное
или
полное
неисполнение
своих
обязательств по настоящему Договору, если таковое
явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после вступления в силу настоящего
Договора, в результате событий чрезвычайного
характера, которые не могли быть предвидены и
предотвращены разумными мерами.
Сторона обязана известить другую Сторону о
прекращении действия обстоятельств непреодолимой
силы, препятствующих исполнению обязательств по
настоящему Договору, при этом срок выполнения
обязательств переносится соразмерно времени, в
течение которого действовали такие обстоятельства.
4.

СРОК И УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1.
Настоящий
Договор
заключается
на
неопределенный срок, вступает в силу с момента
присоединения
Клиента к Договору, путем
подписания Заявления
и проставления Банком
отметки о принятии Заявления. При этом по
основаниям, предусмотренным закнодательством
Республики Казахстан Клиенту может быть отказано в
открытии счета, в том числе после принятия от него
Завления.
Договор действует до его расторжения по инициативе

қайтару.
2.4. Клиенттің құқықтары:
2.4.1.
Шотта
тұрған
ақшаға
Қазақстан
Республикасының
заңнамасымен
белгіленген
тәртіппен билік ету.
2.4.2. Банкке Шот бойынша операциялар жүргізуге
тапсырмалар беру, өзінің тапсырмалары бойынша
жүзеге
асырылатын,
жүргізілген
операциялар
бойынша сұрау салу.
2.4.3. Клиенттің Шотының күйі туралы үзінді
көшірмелер мен анықтамаларға сұрау салу.
2.4.4. Шарттың әрекет етуін тоқтатудың болжамды
күніне дейін 10 (он) күнтізбелік күн бұрын Банкке
жазбаша хабарлай отырып, шотты жабуға жазбаша
өтініш беру арқылы кез келген уақытта Шарттың
әрекет етуін тоқтату.
2.4.5. Банктің интернет ресурсынан немесе Банк
бөлімшелерінен Банк көрсететін қызметтер туралы
ақпарат алу.
3.

ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

3.1. Банк ақшаның Шотына уақтылы және дұрыс
есепке алынуы және олардың Клиент көрсеткен
деректемелерге сәйкес алушылардың пайдасына
аударылуы үшін жауапкершілік көтереді.
3.2. Клиенттің нұсқамаларын орындаудан немесе
тиісті түрде орындаудан негізгіз бас тартқаны үшін
Банк
Клиентке
операция
сомасынан
0,01%
мөлшерінде өсімпұл төлейді.
3.3. Клиент төлем құжатында қате деректемелерді
көрсеткен жағдайда, Банк ақшаның Шоттан
шығарылуы және ақшаның басқа шоттарға қатемен
есепке жатқызылуы үшін Клиенттің алдында
жауапкершілік көтермейді.
3.4. Егер тапсырмалардның сомасы Шоттағы
ақшаның қалдығынан асса, Банк Клиенттің
тапсырмаларының орындалмауы үшін жауапкершілік
көтермейді.
3.5. Клиент ағымдағы шотқа қате есепке жатқызылған
сомалар туралы Банкке 10 (он) күнтізбелік күн ішінде
хабарламағаны үшін жауапкершілік көтереді. Клиент
Банкке қате есепке жатқызылғаннан кейінгі күннен
бастап көрсетілген сомаларды қайтарған күнге дейінгі
әрбір күнтізбелік күн үшін есептік шотқа қате есепке
жатқызылған сомадан 0,2 % мөлшерінде тұрақсыздық
айыбын төлейді.
3.6. Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін
ішінара немесе толық орындамағаны үшін, егер бұл
осы Шарт күшіне енгеннен кейін, алдын ала білуге
және ақылға қонымды шаралармен болдырмауға
болмайтын
төтенше
сипаттағы
оқиғалардың
нәтижесінде туындаған дүлей күш мән-жайларының
салдары болса, жауапкершіліктен босатылады.
Бір Тарап осы Шарт бойынша міндеттемелерді
орындауға кедергі болып отырған дүлей күш мәнжайлары күшінің тоқтауы туралы басқа Тарапты
хабардар етуге міндетті, бұл орайда міндеттемелерді
орындау мерзімі осындай мән-жайлардың күшінде
болған уақытына сәйкес мөлшерде ұзартылады.
4.

ШАРТТЫҢ МЕРЗІМІ ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫЛУ
ТАЛАПТАРЫ

4.1. Осы Шарт белгіленбеген мерзімге жасалады,

одной из Сторон, по основаниям, предусмотренным
действующим
законодательством
Республики
Казахстан и Договором.
4.2. В течение 3 (трех) рабочих дней после
расторжения ДоговораБанк закрывает Счет Клиента.
Остаток денег, находящихся на Счете Клиента
перечисляется Банком на иной счет, указанный
Клиентом в письменном заявлении.
4.3. Все выплаты по Счету, а также исполнение
поручений Клиента осуществляются Банком в рабочие
дни: с 9.00 часов до 16.00 часов.
4.4. Приложения, дополнения и изменения к Договору
имеют силу в случае, если они размещены на
официальном сайте Банка, и вступают в силу в течение
3 (три) рабочих дней с момента такого размещения.
При этом, Банк вправе в одностороннем порядке (без
предварительного согласования с Клиентом) вносить
изменения в Договор, с чем Клиент, безусловно
согласен.
4.5. Подписанием Договора Клиент подтверждает, что
ознакомлен и согласен с его условиями.
Клиент дает свое полное и безоговорочное согласие на
сбор, обработку своих персональных данных Банком, в
соответствии с Законом Республики Казахстан «О
персональных данных и их защите».
5.

Банктің Өтінішке қол қоюы мен Өтінішті
қабылдағаны туралы белгі қоюы арқылы Клиентті
Шартқа қосқан сәттен бастап күшіне енеді. Бұл ретте
Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген
негіздер бойынша, соның ішінде
Өтініш
қабылдағаннан кейін де Клиентке шот ашуға, рұқсат
етілмеуі мүмкін. Шарт Қазақстан Республикасының
қолданыстағы заңнамасында және Шартта көзделген
негіздер бойынша бір Тараптың бастамасы бойынша
бұзылғанға дейін қолданыста болады.
4.2. Осы Шарт бұзылғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні
ішінде Банк Клиенттің Шотын жабады. Клиенттің
Шотындағы ақшаның қалдығын Банк Клиенттің
жазбаша өтінішінде көрсеткен өзге шотқа аударады.
4.3. Шот бойынша барлық төлемдер, сондай-ақ
Клиенттің тапсырмалары Банк жұмыс күндері: сағат
9.00-ден 16.00-ге дейін жүзеге асырады.
4.4. Осы Шартқа жасалған қосымшалардың,
толықтырулар мен өзгертулердің, олар Банктің ресми
сайтына орналастырылған болса, күші болады және
осындай орналастырған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс
күні ішінде күшіне енеді. Бұл ретте Банк бір жақты
тәртіпте (Клиентпен алдын ала келісусіз) Шартқа
өзгерістер енгізуге құқылы, мұнымен Клиент сөзсіз
келіседі.
4.5. Клиент осы Шартқа қол қою арқылы оның
талаптарымен танысқанын және келісетінін растайды.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. В случае возникновения между Банком и
Клиентом споров или разногласий, вытекающих из
настоящего
Договора,
в
том
числе
по
несанкционированным платежам, Стороны должны
принять все меры к разрешению их путем переговоров.
Если Сторонам не удается разрешить спор путем
переговоров, такой спор подлежит рассмотрению в
судебных органах в соответствии с законодательством
Республики Казахстан. Претензии предъявляются по
адресу Банка. Срок рассмотрения претензий
определяется
законодательством
регулирующим
порядок рассмотрения обращений граждан.
5.2. По всем иным условиям, не урегулированным в
настоящем Договоре, Стороны руководствуются
требованиями
и
нормами
законодательства
Республики Казахстан.

Клиент
Қазақстан
Республикасының
«Дербес
деректер мен оларды қорғау туралы» заңына сәйкес
Банктің өзінің дербес деректерін жинауына, өңдеуіне
өзінің толық және сөзсіз келісімін береді.
5.

БАСҚА ЖАҒДАЙЛАР

5.1. Банктің және Клиенттің арасында осы Шарттан,
сонымен қатар санкцияланбаған төлемдер бойынша
келіп шығатын даулар немесе келіспеушіліктер
туындаған жағдайда, Тараптар оларды келіссөз
арқылы шешуге барлық шараларды қабылдауға тиіс.
Егер Тараптар дауды келіссөз арқылы шеше алмаса,
мұндай дау Қазақстан Республикасының заңнамасына
сәйкес сот органдарында қаралуға жатады.Шағымдар
Банктің мекенжайына жолданады. Шағымдарды қарау
мерзімі азаматтардың өтініштерін қарау тәртібін
реттейтін заңнамада белгіленеді.
5.2. Осы Шартта реттелмеген барлық өзге жағдайлар
бойынша
Тараптар
Қазақстан
Республикасы
заңнамасының
талаптары
мен
нормаларын
басшылыққа алады.

