
Клиент атынан/От Клиента _____________________                                                                           Банк атынан/От Банка___________________________ 1 
 

 
 

 Пайдаланушы туралы ақпарат/Информация о пользователе   

1 - пайдаланушы/Пользователь 1 – Т.А.Ә. 

(толығымен)/Ф.И.О. (полностью) 
 

Жаңа/Новый □ Блокадалау/Блокирование □ Қайта қалпына келтіру/Өзгерту (пайдаланушылар/кіру құқықтары туралы 

ақпарат)/Восстановление/Изменение (информации о пользователе/правах доступа)  □ Жою/Удаление □ 

ЖСН/ИИН:  

жеке басын куәландыратын құжат, берілген 

күні, берген орган /документ, жеке басын 

куәландыратын құжат, берілген күні, берген 

орган / удостоверяющий личность, дата 

выдачи, орган выдачи 

 

Мобильді телефон/Мобильный телефон:  

2-пайдаланушы/Пользователь 2– Т.А.Ә. 

(толығымен)/Ф.И.О. (полностью) 
 

Жаңа/Новый □ Блокадалау/Блокирование □ Қайта қалпына келтіру/Өзгерту (пайдаланушылар/кіру құқықтары туралы 

ақпарат)/Восстановление/Изменение (информации о пользователе/правах доступа)  □ Жою/Удаление □ 

«Мобильді банк»/ «Интернет банк» жүйесіндегі  

Қашықтықтан банктік қызмет көрсету шарттарына 5-қосымша /Приложение 5  

к Условиям дистанционного банковского обслуживания 

в системе «Мобильный банк»/ «Интернет банк»  

 

Заңды тұлғалар (филиалдар, өкілдіктер), дара кәсіпкерлер, шаруа (фермер) қожалықтары, адвокаттар,  

жекеше нотариустар, жеке сот орындаушылары үшін өтініштің үлгі нысаны / 

Типовая форма заявления для юридических лиц (филиалов, представительств), 

 индивидуальных предпринимателей, 

крестьянских (фермерских) хозяйств,  

адвокатов, частных нотариусов, частных судебных исполнителей 

 
Кір./Вх. № ______«___» ___________ _____ж./г. 

 
 

  «Мобильді банк» / «Интернет банкй жүйесінде Қашықтықтан банктік қызмет көрсету 

параметрлерін өзгерту туралы өтініш/Заявление   об изменении параметров дистанционного 

банковского обслуживания 

в системе  «Мобильный банк» / «Интернет банк» 

 
Клиент атауы/Наименование Клиента: 

__________________________________________________________________________________  

 

БСН/БИН/ЖСН/ИИН:______________________________________________________________________________________

_________ 

 

тұлғасында/в лице _______________________________________________ 
( жеке басын куәландыратын құжаттың деректеріне сәйкес лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты /должность, фамилия, имя, отчество в соответствии с данными документа, удостоверяющего личность) 

негізінде әрекет ететін/действующего (-ей) на основании ____________________________________________, 
                                     (негізінде осы тұлға әрекет ететін құжаттың атауы, нөмірі және берілген күні /наименование, номер и дата выдачи документа, на основании которого действует данное лицо) 

 

      Сізден  жүйе параметрлеріне келесідей өзгерістер енгізуді сұраймыз/Просим Вас внести следующие изменения в 

параметры системы  

 

                         «Интернет банк»/ «Интернет банк»                                               «Мобильді банк»/«Мобильный банк» 

 

Қол қою құралы /Средство подписи 
ЭЦҚ/ЭЦП 

  

SMS 

  

«1С Бухгалтерия» бағдарламалық 

қамтылымын Direct bank технологиясы 

бойынша Интернет банк жүйесіне 

қосу/подключение программного 

обеспечения «1С Бухгалтерия» к системе 

Интернет – банк по технологии Direct bank 

Иә/Да 

  
Жоқ/Нет 
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ЖСН/ИИН:  

куәландыратын құжат, берілген күні, берген 

орган / документ, удостоверяющий личность, 

дата выдачи, орган выдачи 

 

Мобильді телефон/Мобильный телефон:  

3-пайдаланушы/Пользователь 3 – Т.А.Ә. 

(толығымен)/Ф.И.О. (полностью) 
 

Жаңа/Новый □ Блокадалау/Блокирование □ Қайта қалпына келтіру/Өзгерту (пайдаланушылар/кіру құқықтары туралы 

ақпарат)/Восстановление/Изменение (информации о пользователе/правах доступа)  □ Жою/Удаление □ 

ЖСН/ИИН:  

куәландыратын құжат, берілген күні, берген 

орган / документ, удостоверяющий личность, 

дата выдачи, орган выдачи 

 

Мобильді телефон/Мобильный телефон:  

«Мобильді банк» жүйесіндегі аражігі ажыратылған құқықтар 

санаттары / Категории разграниченных прав в системе «Мобильный 

банк» 

Ағымдағы шот/Текущий счет 

«Мобильді банк» жүйесінің № __ пайдаланушысы /Пользователь № 

__системы «Мобильный банк»  (екі немесе одан да көп пайдаланушы 

болған жағдайда, үлгіні қайталау/при двух и более пользователей 

продублировать шаблон) 

1 (шот нөмірін 

көрсету/указать 

номер счета ) 

2(шот 

нөмірін 

көрсету 

/указать 

номер счета 

) 

3(шот 

нөмірін 

көрсету 

/указать 

номер счета 

) 

Теңгемен төлем құжаттарын қалыптастыру және жөнелту (тек 

ЖК,ШҚ,ЖСО,ЖН, адвокаттар)/Формирование и отправка платежных 

документов в тенге (только ИП,КХ,ЧСИ,ЧН,адвокаты) 

   

Шот (-тар) бойынша үзінді-көшірмені қарау 

/Просмотр выписки по счету (-ам) 
   

Өнімдерді, валюта бағамдарын және өзге де ақпаратты қарау 

/Просмотр продуктов, курсов валют и иной информации 

   

Төлем және өзге де құжаттар мұрағатын қарау 

/Просмотр архива платежных и иных документов 

   

Анықтамалықтармен жұмыс 

/Работа со справочниками 

   

Банкке/тен хаттарды жіберу және алу/Отправлять и получать письма из/в 

Банк  

   

Қолтаңбаны ажырату /Разграничение подписи:    

Қол қою құқығынсыз қарау /Просмотр без права подписи     

Қол қою құқығымен қарау/Просмотр с правом подписи (тек 

ЖК,ШҚ,ЖСО,ЖН, адвокаттар/только ИП,КХ,ЧСИ,ЧН,адвокаты) 
   

 

 «Интернет банк» жүйесіндегі аражігі ажыратылған құқықтар 

санаттары/Категории разграниченных прав в системе «Интернет 

банк» 
 

Ағымдағы шот/Текущий счет   
(бірнеше ағ.шоттар болған жағдайда,  шот-

фактураларды қайталау үлгісі/при наличии нескольких 

тек. счетов продублировать шаблон) 

Пайдаланушы № __ «Интернет банк» жүйесіндегі пайдаланушылар 

(екі және одан да көп пайдаланушылар болған жағдайда, үлгіні 

қайталау)/Пользователь № __Пользователи в системе «Интернет 

банк» (при двух и более пользователей продублировать шаблон) 

1 (шот нөмірін 

көрсету/указа

ть номер 

счета ) 

2(шот 

нөмірін 

көрсету 

/указать 

номер счета ) 

3(шот 

нөмірін 

көрсету 

/указать 

номер счета ) 

Төлем тапсырмалары 

/Платежные поручения 

   

Валюталық аударымдар/Валютные переводы    

Валюта сатып алу/Покупка валюты    

Валютаны сату/ 

Продажа валюты 

   

Валют конверсиясы/Конверсия валюты    

Төлем құжаттарын импорттау / экспорттау 

Импорт/экспорт платежных документов  

   

Үзінді-көшірмені қалыптастыру/Формирование выписки     

Банкке/тен хаттар/Письма из/в Банк     
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Шот (тар) бойынша үзінді-көшірмені қарау/ 

Просмотр выписки по счету (-ам) 

   

Өнімдерді, валюта бағамдарын және өзге де ақпаратты қарау/ 

Просмотр продуктов, курсов валют и иной информации 

   

Төлем және өзге де құжаттар мұрағатын қарау/ 

Просмотр архива платежных и иных документов 

   

Анықтамалықтармен жұмыс/Работа со справочниками    

Қолтаңбаны ажырату:/Разграничение подписи:    

Қол қою құқығынсыз/Без права подписи    

Жалғыз қолтаңба/ 

Единственная  подпись 

   

Бірінші қолы/Первая подпись    

Екінші қолы/Вторая подпись     

 

Осы Өтінішке қол қою арқылы Клиент: 

-  Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ, БСН 080940010300 (бұдан әрі – Банк) осы өтініште және/немесе банкке ұсынылатын не 

Банкке/оның қызметкерлеріне ауызша хабарланған өзге құжаттарда көрсетілген деректерді жинауға және өңдеуге көлемде, 

өңдеу тәсілдерінде, өңдеу мақсатында, Шарттың 98-100 - тармақтарына сәйкес шарттарда өз келісімін береді, сондай-ақ 

көрсетілген келісім Клиенттің және/немесе Пайдаланушының (-лардың) Банкке қолжетімді не белгілі, не Банкке белгілі 

немесе қолжетімді болатын дербес деректеріне қолданылады. Сонымен қатар, мен Банкке Ресей Федерациясының Орталық 

Банкіне осы ақпаратты ұсынуға, сондай-ақ Ресейдің Орталық Банкі келісім-шарттар/келісімдер жасасқан және/немесе Ресей 

Федерациясы заңнамасының талаптарына байланысты осы ақпаратты Ресей Орталық Банкінің үшінші тұлғаларға беруіне өз 

келісімін береді; 

- Банкке үшінші тұлғалардың дербес деректерін, оның ішінде Клиент үшінші тұлғалардың дербес деректерін және/немесе 

Пайдаланушы үшінші тұлғалардың дербес деректерін ұсынған жағдайда, Клиент аталған тұлғалардан олардың дербес 

деректерін Банкке ашуға/беруге және Банктің/үшінші тұлғалардың осы дербес деректерді жинауы мен өңдеуіне тиісінше 

ресімделген жазбаша келісімін алғанын мәлімдейді және кепілдік береді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасына сәйкес тәртіпте және шарттарда Банктің/үшінші тұлғалардың олардың дербес деректерін жинау 

және өңдеу құқығы туралы, Өтініш және Шарт туралы осындай тұлғаларды хабардар ету міндеттемесін қабылдайды/ 

Подписанием настоящего Заявления Клиент: 

- предоставляет свое согласие ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), БИН 080940010300 (далее – Банк)  на сбор и обработку данных, 

в том числе персональных, указанных в настоящем Заявлении и/или иных документах, представляемых в Банк, либо 

сообщенных устно Банку/его работникам, в объеме, способами обработки, в целях обработки, на срок, на условиях согласно 

пп. 98 - 100 Договора, а также, что указанное согласие распространяется на персональные данные Клиента и/или Пользователя 

(-ей), доступные либо известные Банку, либо которые станут известными или доступными Банку. Кроме того, предоставляю 

Банку согласие на предоставление указанных сведений Центральному Банку Российской Федерации, а также на 

предоставление данных сведений Центральным Банком России третьим лицам, с которыми Центральный Банком России 

заключены договоры/соглашения и/или в силу требований законодательства Российской Федерации;- заявляет и гарантирует, 

что при предоставлении в Банк персональных данных третьих лиц, в том числе Клиентом  персональных данных 

Пользователей и/или Пользователем персональных данных третьих лиц, Клиентом  получены от указанных лиц  надлежаще 

оформленные письменные согласия на раскрытие/передачу их персональных данных Банку и на сбор и обработку этих 

персональных данных Банком/третьими лицами согласно положениям действующего законодательства Республики 

Казахстан, а также принимает на себя обязательство уведомить таких лиц о праве Банка/третьих лиц на сбор и обработку их 

персональных данных в порядке и на условиях согласно действующему законодательству Республики Казахстан, Заявления 

и Договора.  

       Осы Өтініш Шарттың ажырамас бөлігі және Шартқа барлық құқықтары мен міндеттері бар толық көлемде 

қосылуды растау болып табылады, мемлекеттік және орыс тілдерінде бірдей заңды күші бар 2 (екі) бірдей данада 

ресімделеді және оған қол қойылады, оның біреуі Клиентке, ал екіншісі Банкке беріледі. Өтініштің мемлекеттік және 

орыс тілдеріндегі мәтіні арасында әртүрлі оқылым туындаған жағдайда, Өтініштің орыс тіліндегі мәтіні басым күшке 

ие болады/ 

Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Договора и подтверждением присоединения к Договору со 

всеми правами и обязанностями в полном объеме без исключений, оформляется и подписывается на государственном 

и русском языках в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых 

передается Клиенту, а другой – Банку. В случае возникновения разночтения между текстом Заявления на 

государственном и русском языках, преимущественную силу имеет текст Заявления на русском языке. 

Осы Өтініш Банк «Мобильді банк»/ «Интернет банк» жүйесінде қашықтықтан банктік қызмет көрсету параметрлерін 

өзгерту туралы жаңа Өтінішті қабылдаған сәттен бастап күнтізбелік күннен кешірек даталанған тиісті өзгерістермен аталған 

өзгеріс бөлігінде жарамсыз болады. Осы Өтініште қозғалмаған «Мобильді банк»/ «Интернет банк» жүйесі параметрлерінің 

қалған шарттары күшінде қалады және өзгеріссіз қалады/Настоящее Заявление становится недействительным в части 

указанного изменения с момента принятия Банком нового Заявления об изменении параметров дистанционного банковского 

обслуживания в системе «Мобильный банк»/ «Интернет банк» с соответствующими изменениями, датированного более 
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поздней календарной датой. Остальные условия параметров системы «Мобильный банк»/ «Интернет банк», не затронутые 

настоящим Заявлением, остаются в силе и без изменений. 

 
 Бірінші қол/ Первая 

подпись 

 

Лауазымы/Должность 

_______________________  

 

Т.А.Ә./Ф.И.О. 

___________________________  

 

 

 

Қолы/Подпись  

 

 

 

 

 

 

 
М.О./М.П. 

 
  Екінші қол/Вторая 

подпись 

 

Лауазымы/Должность 

_______________________  

 

Т.А.Ә./Ф.И.О. 

___________________________  

 

 

 

Қолы/Подпись  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Өтінішті қабылдады/Заявление 

принял 
(Банк қызметкері/работник Банка) 

 

 

______________________________  

Т.А.Ә./Ф.И.О.  

 

 

 

Қолы/Подпись 

 

 

 

 

 

М.О./М.П. 

Басшы/Руководитель 
(Банктің уәкілетті 

тұлғасы/уполномоченное лицо Банка) 

 

 

______________________________  

Т.А.Ә./Ф.И.О.  

 

 

Қолы/Подпись 

Филиал атауы/Наименование 

Филиала 
 

 

 

 


