БАНКТІК ШОТ АШУ ТУРАЛЫ ШАРТ/ДОГОВОР
об открытии банковского счета
(заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер/юридические лица и индивидуальные предприниматели)
Шот валютасы / Валюта счета
□ Теңге/Тенге
□ Ресей рублі/Российский рубль
□Еуро/Евро
□ АҚШ доллары/Доллар США
□ Өзге (көрсетіңіз)/Прочее (укажите) ________________
КЛИЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ АҚПАРАТ/ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ:
Клиенттің толық атауы/ Полное наименование Клиента

Резиденттік белгісі/Признак резидентства
□ Резидент/Резидент
□ Бейрезидент /Нерезидент
Резиденттік елі/Страна резидентства _______________________
БСН/БИН

Осы Шарт «AsiaCredit bank (АзияКредит Банк)» АҚ (бұдан әрі - Банк) атынан _________ негізінде әрекет ететін, _________ мен
_________ (бұдан әрі - Клиент) атынан, _________ негізінде әрекет ететін, _________ арасында жасалды. /
Настоящий договор заключен между АО «AsiaCredit bank (АзияКредит Банк)» (далее - Банк), в лице ____________, действующего на
основании _________, и _________________ (далее - Клиент), в лице ____________, действующего на основании ______________________.
Банктік шот шартының жалпы талаптарына Банктік шот шартын ашу туралы шартқа қол қою арқылы Клиент Қазақстан
Республикасының Азаматтық Кодексінің 389 бабына сәйкес, Банктің www.asiacreditbank.kz ресми сайтында орналасқан және Клиент
оның талаптарымен танысқан, «AsiaCredit bank (АзияКредит Банк)» АҚ-та Банктік шот ашу және қызмет көрсетудің жалпы
талаптарына (заңды тұлғаларға, жеке кәсіпкерлерге) (бұдан әрі - Шот талаптары) қосылуға ниет білдіреді.
Подписанием Договора об открытии банковского счета к общим условиям договора банковского счета Клиент в соответствии со статьей
389 Гражданского кодекса Республики Казахстан выражает желание присоединиться к Общим условиям открытия и обслуживания
банковского счета в АО «AsiaCredit bank (АзияКредит Банк)» (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) (далее –
Условия счета), который размещен на официальном сайте Банка www.asiacreditbank.kz и условиями которого Клиент ознакомлен.
Банк Клиенттің атына № _______ банктік шот ашады және оған осы Шартта және Шот талаптарында көзделген шарттарда
кешенді есептік-кассалық қызмет көрсетеді.
Банк открывает на имя Клиента банковский счет № _______ и производит его комплексное расчетно-кассовое обслуживание на условиях,
предусмотренных настоящим Договором и Условиями счета.
Клиент Қазақстан Республикасының заңнама нормаларынажәне Шот талаптарына сәйкес банктік шоттағы ақшаға иелік етуге
құқылы. Клиент Банкке банктік шоттағы қалдық ақша шамасында банктік шот бойынша операция жүргізуге тапсырма береді және бір
банктік күн бұрын алдын ала банктік шоттан қолма-қол ақша алуға өтініш береді.
Клиент вправе распоряжаться деньгами на банковском счете в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан и
Условиями счета. Клиент дает Банку поручения на проведение операций по банковскому счету в пределах имеющегося остатка денег на
нем и представляет заявку на получение наличных денег с банковского счета предварительно за один банковский день.
Банк Клиенттің тапсырмаларын, егер осындай тапсырма шарттарында басқа орындау мерзімі көрсетілмесе, тапсырма акцепті күнінен
кейінгі келесі операциялық күннен кешіктірмей орындайды. Егер ақшаны аудару туралы тапсырманы орындау шарттарын Банк орындай
алмаса және оларды сақтау ақша аударымын кешіктіруі немесе қосымша шығындарды талап етсе, Банк ол туралы Клиентке
операциялық күн ішінде хабарлауы тиіс (жазбаша және ауызша түрде ескертуге болады) және Банк алдағы уақытта Клиенттің
тапсырмасын оның келіп түскен жаңа күні мен уақытын ескере отырып орындайды.
Банк производит исполнение поручения Клиента не позднее операционного дня, следующего за днем акцепта поручения, 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.
Ағымдағы шот бойынша барлық төлемдер, сондай-ақ Клиенттің тапсырмаларын Банк жұмыс күндері сағат 9.00-ден 16.00-ге дейін
орындайды.
Все выплаты по текущему счету, а также исполнение поручений Клиента осуществляются Банком в рабочие дни: с 9.00 часов до 16.00
часов.
Банкке ағымдағы шотқа қате есептелген сома туралы 10 (он) күнтізбелік күн бұрын ескертпегені үшін Клиент Банкке қате есептелген
күннің келесі күнінен бастап аталған соманы қайтарған күнге дейін, әр күнтізбелік күн үшін, есеп айырысу шотына қате есептелген
сомадан 0,2 % көлемде тұрақсыздық айыбын төлейді.
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.
Банк Қазақстан Республикасының заңнама нормаларында белгіленген талаптарға және Шот талаптарына сәйкес банктік шот ашу,
жүргізу және жабу бойынша қызметтерін көрсетеді, ал Клиент осындай қызметтерге Шот талаптарында және Банк Тарифтерінде
көзделген тәртіпте және мерзімде төлем жүргізеді.

БАНКТІК ШОТ АШУ ТУРАЛЫ ШАРТ/ДОГОВОР
об открытии банковского счета
(заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер/юридические лица и индивидуальные предприниматели)
Банк оказывает услуги по открытию, ведению и закрытию банковского счета в соответствии с условиями, установленными нормами
законодательства Республики Казахстан и Условиями счета, а Клиент производит оплату таких услуг (комиссионное вознаграждение) в
порядке и сроки предусмотренные Условиями счета и Тарифами Банка.
Банк Клиентке 5 (бес) банктік күн бұрын Банктің Операциялық залында хабарлама ілу арқылы ескерте отырып, банкітк опреациялар
жүргізуге және қызметтер көрсетуге арналған Тарифтерін өзгертуге құқылы.
Банк имеет право изменять Тарифы на проведение банковских операций и услуг, известив об этом Клиента за 5 (пять) банковских дней
путем объявлений в Операционном зале Банка.
Банк Клиенттің банктік шотын Клиенттен Банктік шотты жабу туралы Өтініш алған күннен бастап 3 (үш) банктік күн ішінде
жабуға міндеттенеді.
Банк обязуется закрыть банковский счет Клиента в течение 3 (три) банковских дней со дня получения Заявления о закрытии банковского
счета от Клиента.
Клиент осы Шартқа қол қоя отырып өзінің толық және сөзсіз келісімін береді:/
Клиент, подписанием настоящего Договора, дает свое полное и безоговорочное согласие:
1. ҚР «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Заңына сәйкес, өзінің дербес деректерін Банктің жинауына, өңдеуіне /
________________________
ЖК/ЖСО/ЖН/адвокаттар/кәсіби медиаторлар үшін/для ИП/ЧСИ/ЧН/адвокатов/профессиональных
(қолы/подпись)
медиаторов - на сбор, обработку своих персональных данных Банком, в соответствии с Законом РК «О персональных данных и их
защите»;
ҚР «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Заңына сәйкес Банкке өзінің лауазымды, басқарушы және өзге жұмыскерлерінің,
сондай-ақ жеке тұлға-меншік иелерінің дербес деректерді жинауына, өңдеуіне, таратуына Банктің келісімін ұсынуға
_______________________ ЗТ үшін/для ЮЛ
(қолы/подпись)
на предоставление, в соответствии с Законом РК «О персональных данных и их защите», в Банк согласий своих должностных,
руководящих и иных работников, а также собственников – физических лиц на сбор, обработку, распространение персональных данных
Банком;
2. Банктің ___________________ мекенжайы бойынша сайтында орналасқан Шартқа Банктің өз бетінше/біржақты өзгерістер
енгізуіне/На самостоятельное/одностороннее внесение Банком изменений в Договор, размещенный на сайте Банка по адресу:
_____________________.
Осы арқылы Клиент растайды:/Настоящим Клиент подтверждает, что:
1)
Шот талаптарымен танысқанын, оның мәтінін түсінетінін, олармен келісетінін және оларды тиісті түрде
орындайтынын/ознакомился с У словиями счета, понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять
надлежащим образом;
2)
Осы Шарт Шот талаптарының ажырамас бөлігі болып табылады / настоящий Договор является неотъемлемой частью
Условий счета;
3)
Банкпен қарапайым тәсілмен Банктік шот шартын жасау мүмкіндігі туралы ескертілгенін, бірақ Банктік шот шартын Шот
талаптарына қосылу арқылы жасау мүмкіндігі туралы ескертілгенін, бірақ Банктік шот шартын Шот талаптарына қосылу арқылы
жасауды таңдайтынын/ уведомлен о возможности заключения с Банком Договора банковского счета обычным способом, но делает
выбор в пользу заключения Договора банковского счета путем присоединения к Условиям счета.
Клиент:
____________
мекенжайы/деректемелері/адрес/реквизиты
Басшы/Руководитель_____________________________________________________________
(лауазымы, тегі, әкесінің аты/должность, фамилия, имя, отчество)
Бас/Главный бухгалтер _______________________________________________________
(лауазымы, тегі, әкесінің аты/должность, фамилия, имя, отчество)

___________________
(қолы/подпись)
__________________
(қолы/подпись)

М.О./М.П.
Клиенттің байланыс телефоны/Контрактный телефон Клиента __________________________________________

«_____» ___________________________20__ ж./г.
Банк:
___________________________
мекенжайы/деректемелері/күні/уақыты/адрес/реквизиты/дата/время

