__.__.20__ №__________ шартына
№1 қосымша
Приложение №1
к Договору от __.__.20__г. №_______

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Эквайринг шартының үлгілік нысанына (қосылу
шарттарында) қосылу туралы Ӛтініш1/Заявление1 о присоединении к типовой форме
Договора эквайринга ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) (на условиях присоединения)

____________________қ./г.
Осымен/Настоящим,
_______________________________________________________________________ атынан,

(Кәсіпорынның ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны мен атауы/ТАӘ кӛрсетіледі/ указывается организационно-правовая форма и
наименование /Ф.И.О Предприятия)

___________________________________________________________________ негізінде әрекет
ететін/в лице
действующего
(-ей)
на
основании
______________________________________________________ (далее - Предприятие) (бұдан
(тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде) толық кӛрсетіледі/указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

әрі- Кәсіпорын),
БСН/БИН/ ЖСН/ИИН
ЖАЛПЫ АҚПАРАТ/ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Қазақстан Республикасының
Резиденттігі/Резидентство
Республики Казахстан:
Клиентті тіркеуді (қайта
тіркеуді) растайтын құжат/
Документ, подтверждающий
регистрацию
(перерегистрацию)
Предприятия

□ Иә/Да

□ Жоқ/Нет

__________________ № ____________________,
___________________________________________ берілді
№ __________________ от ____________________,
выдан
(-о/-а)
_________________________________________________

1

Банктің барлық белгілері қойылғаннан кейін, осы Ӛтініш Шарттың ажырамас бӛлігі болып табылады/Настоящее Заявление после
проставления всех отметок Банком будет являться неотъемлемой частью Договора.Осы Ӛтініштің әр беті: Кәсіпорынның тарабынан
Кәсіпорынның уәкілетті тұлғасының қолымен және мӛрімен/Каждая страница настоящего Заявления должна быть со стороны Предприятия
заверена подписью уполномоченного лица и печатью Клиента.Әр баған толтырылуы тиіс, бағанда деректер болмаған жағдайда сызық
қойылады/Каждая графа должна быть заполнена, в случае отсутствия данных в графе ставится прочерк.

Клиент атынан/От Клиента:_________________

Есеп
айырысу
үшін ЖСК/ИИК_______________________________
деректемелер/
Реквизиты
для расчетов
Кәсіпорынның уәкілетті тұлғасының атынан
Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Эквайринг
шартының үлгілік нысанына (қосылу
шарттарында) қосылу туралы ӛтінішке
(бұдан әрі – Ӛтініш) қол қойып, Кәсіпорын
Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ (бұдан әрі Банк)
сайтында
www.vtb-bank.kz
мекенжайы бойынша Интернет желісінде
жарияланған,
Банк
Басқармасымен
________20__жылы бекітілген (№_____
Хаттама),
барлық
қосымшаларымен
(ӛзгертулермен /толықтыруларымен) Банк
ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Эквайринг
шартының (бұдан әрі - Шарт) үлгілік
нысанының
(қосылу
шарттарында)
қолданыстағы редакциясына Кәсіпорын
ретінде барлық құқықтар мен міндеттерді
ӛзіне толық қабылдап алып қосылады,
сондай-ақ:
- Шартқа ӛзгертулер мен толықтырулар
енгізу тәртібімен, Банктің қолданыстағы
Тарифтерімен, барлық қосымшалармен
(толықтырулармен/ӛзгертулермен),
Шарттың талаптарымен және мазмұнымен,
осы Ӛтініштің талаптарымен танысқанын
және
келісетінін
растайды,
оларды
орындауға міндеттенеді;
Банкке Банктің (не Банкпен бірге үшінші
тұлғалардың)
қызметтері/ӛнімдері/
акциялары
туралы
ақпараттық
хабарландыруларды
және/немесе
жарнамалық сипатты хабарландыруларды,
соның ішінде осы Ӛтініште және/немесе
Банкке ұсынылған және/немесе Банкке
ауызша хабарланған басқа құжаттарда
кӛрсетілген тіркелген жерінің мекен-жайы,
электронды пошта, телефондары бойынша
алуға/жіберуге. Бұл ретте, ақпаратты, соның
ішінде дербес деректерді ашық байланыс
арналары бойынша тапсыруды жүзеге
асырған жағдайда, оны (оларды) үшінші
тұлғалардың
санкцияланбаған
алу
тәуекелінің болуымен танысты және
ұғынады деп растайды және бұндай
тәуекелді ӛзіне алады;
шатасулардың,
оның
ішінде
Клиент атынан/От Клиента:_________________

Подписанием настоящего Заявления о
присоединении к типовой форме Договора
эквайринга ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) (на условиях
присоединения) (далее – Заявление) в лице
уполномоченного лица Предприятия, Предприятие
присоединяется к действующей редакции типовой
формы Договора эквайринга ДО АО Банк ВТБ
(Казахстан) (на условиях присоединения) со всеми
приложениями (изменениями/дополнениями),

утвержденному
Правлением
Банка
________20__года (Протокол №_____) (далее
- Договор), опубликованному на сайте ДО АО
Банк ВТБ (Казахстан)(далее - Банк) в сети
Интернет
по адресу:
www.vtb-bank.kz,
принимая в полном объеме и безусловно на
себя все права и обязанности в качестве
Предприятия без исключений, а также:

- подтверждает ознакомление и согласие с
действующими Тарифами Банка, условиями и
содержанием
Договора
со
всеми
приложениями (дополнениями/изменениями),
условиями настоящего Заявления, порядком
внесения изменений и дополнений в Договор,
обязуется их выполнять;
предоставляет
Банку
согласие
на
получение/отправку
информационных
сообщений и/или сообщений рекламного
характера об услугах/продуктах/акциях Банка
(либо третьих лиц совместно с Банком), в том
числе по адресу регистрации, электронной
почте, телефонам, указанным в настоящем
Заявлении, и/или в иных документах,
предоставленных Банку, и/или сообщенным
Банку
устно.
При
этом,
в
случае
осуществления передачи информации, в том
числе персональных данных по открытым
каналам связи, подтверждает, что ознакомлен
и
понимает
наличие
риска
несанкционированного получения ее (их)
третьими лицами, и принимает на себя такой
риск;
подтверждает
отсутствие
заблуждений, в том числе в мотивах сделок,

мәмілелердің сарындарында шатасулардың
жоқтығын,
дәл
солайша
жасалатын
мәмілелер ол үшін әділетсіз болып
табылмайтынын растайды;
- Шарт Кәсіпорынның ӛзінің саналы
түсінетін мүдделеріне сүйене отырып,
ӛзгерткісі немесе күшін жойғысы келетін
қандай да бір шарттарды қамтымайтынын
растайды;
- есептілікті шоғырландыру (оның ішінде
шоғырландырылған
тәуекелдер
мен
шоғырландырылған
ірі
берешектерді
басқару бойынша), Банктің қызметін талдау,
шешімдер қабылдау мақсатында Банкке
(Банктің құқық мұрагерлеріне), сондай-ақ
Банктің
қызметіне бақылаудың
ӛзге
нысандарын жүзеге асыруға, Шартқа сәйкес
ӛзге
мақсаттарда
банктік
құпияны
және/немесе коммерциялық құпияны және
Кәсіпорынға қатысты ӛзге құпия ақпаратты
ұсынатын ақпаратты ВТБ Тобына, ӛзге
үшінші тұлғаларға беруге келісімін береді;
- Кәсіпорын
Ӛтініштің
№1
қосымшасына сәйкес тізімде кӛрсетілген
қызметкерлердің ӛкілеттіктерін растайды.
Шарттың шеңберінде Банктің қолданыстағы
тарифтеріне
сәйкес,
жасалатын
Операциялар үшін Кәсіпорыннан алынатын
Банк Комиссия
Кӛрсетілген Комиссияларды, сондай- ақ
Шартпен қарастырылған ӛзге тӛлемдерді
тӛлеу
Кәсіпорынмен
Кәсіпорынның
міндеттемелерінің (берешегінің) кез келген
сомаларын, оның ішінде Комиссиялардың
сомасын,
тұрақсыздық
айыбының
сомаларын, Шарт бойынша қарастырылған
келтірілген
нұқсанның
және/немесе
шығыстардың (шығындардың) сомаларын
ӛтеу есебіне банк шотының шартына сәйкес
тәртіпте, Банкте ашылған Кәсіпорынның
банктік шотын Банкпен тікелей дебеттеу
арқылы, және/немесе Банкте ашылған
Кәсіпорынның банктік шотынан ақшаны
алу (есептен шығару) арқылы жүзеге
асырылады.
Шарт бойынша Кәсіпорын пен Банктің
арасындағы барлық есеп айырысулар
Кәсіпорынның №_____________________
банктік шотын (бұдан әрі – Шот)
қолданумен жүзеге асырылады.
Бұл ретте осы Ӛтінішке қол қоя отырып,
Клиент атынан/От Клиента:_________________

равно как и то, что заключаемые сделки не
является для него кабальными;
- подверждает, что Договор не
содержат каких-либо условий, которые
Предприятие, исходя из своих разумно
понимаемых интересов, хотела бы изменить
или аннулировать;
предоставляет Банку (правопреемникам
Банка) в целях консолидации отчетности (в
том
числе
по
управлению
консолидированными
рисками
и
консолидированными
крупными
задолженностями), анализа деятельности
Банка, принятие решений, а также на
осуществление иных форм контроля за
деятельностью Банка, в иных целях согласно
Договору свое согласие на передачу
информации,
представляющей
собой
банковскую тайну и/или коммерческую тайну
и
иную,
касающуюся
Предприятия
конфиденциальную информацию, Группе
ВТБ, иным третьим лицам;
- Предприятие подтверждает полномочия
работников, указанных в списке согласно
Приложению № 1 к Заявлению.
В рамках Договора сумма Комиссии Банка,
взимается с Предприятия за совершаемые
Операции, в соответствии с действующими
тарифами Банка
Оплата указанных Комиссий, а также иных
платежей,
предусмотренных
Договором,
осуществляется Предприятием путем прямого
дебетования Банком банковского счета
Предприятия, открытого в Банке, и/или путем
изъятия (списания) денег с банковского счета
Предприятия, открытого в Банке, в порядке,
согласно
соответствующему
договору
банковского счета в счет погашения любых
сумм
обязательств
(задолженности)
Предприятия, в том числе суммы Комиссий,
суммы неустойки, суммы причиненного
ущерба
и/или
расходов
(издержек),
предусмотренных по Договор.
Все расчеты между Предприятием и Банком
по Договору осуществляются с применением
банковского
счета
Предприятия
№_____________________ (далее - Счет).
При этом, подписывая настоящее Заявление,
Предприятие предоставляет Банку согласие
(акцепт) на изъятие (списание) Банком

Кәсіпорын Банкке Банктің Шоттан,
сондай-ақ
Банкте
ашылған
ӛзге
шоттардан тікелей дебеттеу арқылы
ақшаның
сәйкес
сомаларын
алуына
(есептен шығаруына) келісім (акцепт)
береді.
Бұл ретте, Шарт осы Ӛтінішті
ескерумен, Шартта және осы Ӛтініште
кӛрсетілген,
Банкке
осы
шоттан
(шоттардан)
Шарт
бойынша
міндеттемелердің тоқтауына дейін әрекет
ететін тӛлемдерді ӛндіріп алуға аманат
болып табылады.
Шартпен
белгіленген
Банкпен
Кәсіпорынның Шотынан ақшаны алу
(есептен шығару) шарттары Банк пен
Кәсіпорын арасында жасалған, __.__.20__
№ __________

___________________________________
(шарттың толық атауын кӛрсету)

Шартқа толықтыру болып табылады;
Осы Ӛтініш сондай-ақ кез келген банктік
шотты тікелей дебеттеу келісімі болып
табылады, оған сәйкес Кәсіпорын Банкте
ашылған банктік шоттан (-тардан) ақшаны
алуға, оның ішінде Банк Тарифтерімен және
(немесе) Шартпен және/немесе Ӛтнішпен
қарастырылған Банкке тиесілі комиссияны
ескерумен, Банктің тӛлем құжатын және
(немесе) ӛкімін орындау үшін қажетті
сомада,
осы
Шартта
анықталған
жағдайларда
және
тәртіпте,
және
Кәсіпорынның тӛлем құжаты және
(немесе) Банктің ӛкімі және осы Шарттың
талаптары
бойынша
міндеттемелерді
орындауы мақсатында Кәсіпорынның
қосымша ӛкімісіз және/немесе келісімісіз,
Банктің тӛлем құжатына және (немесе)
ӛкіміне, сондай-ақ Шартта анықталған
бағам бойынша,
мақсаттарда және
шарттармен,
сондай-ақ
Банктің
кӛрсетілгенді
жүзеге
асыруы
үшін
жеткілікті
негізбен
және
құжатпен,
шетелдік валютаны сатып алуға немесе
сатуға (ақшаның конвертациясын жүзеге
асыруға) оның алдын ала келісімін
қамтитын, шетелдік валютаны сатып алуға
немесе сатуға (ақшаның конвертациясын
жүзеге асыруға) Кәсіпорынның ӛтінім(дер)іне (ӛкім(-дер)іне)
сәйкес оларды
кейіннен аударумен, тӛлем жасау күніне
Банк белгілеген валюталар айырбасы
Клиент атынан/От Клиента:_________________

соответствующих сумм денег путем прямого
дебетования со Счета, а также с иных
счетов, открытых в Банке. При этом,
Договор с учетом настоящего Заявления,
является поручением Банку взимать с данного
(-ых) счета (-ов) указанные в Договоре и
настоящем Заявлении платежи, которое
действует до прекращения обязательств по
Договору.
Установленные
Договором
условия
изъятия (списания) Банком денег со Счета
Предприятия, являются дополнением к
Договору
________________________________________
(указать полное наименование договора)
от __.__.20__ № __________, заключенному
между Банком и Предприятием;
Настоящее Заявление является также
соглашением прямого дебетования любого
банковского счета, в соответствии с которым
Предприятие предоставило Банку безусловное
бесспорное согласие на изъятие денег с
банковского (-их) счета (-ов), открытого (-ых) в
Банке, в том числе на осуществление
конвертации по курсу обмена валют,
установленному Банком на день совершения
платежа, с последующим их перечислением
согласно платежному документу и (или)
распоряжению Банка, без дополнительного
распоряжения и/или согласия Предприятия в
случаях и порядке, определенных в Договоре в
(на) сумме (-у), необходимой (-ую) сумме (-у)
для исполнения платежного документа и (или)
распоряжения Банка, с учетом причитающейся
Банку комиссии, предусмотренной Тарифами
Банка и/или Договором и/или Заявлением, и в
целях
исполнения
Предприятием
обязательств по платежному документу и (или)
распоряжению Банка и условиям Договора,
атакже заявкой (-ами) (распоряжением (-ями))
Предприятия на покупку или продажу
иностранной валюты (на осуществление
конвертации
денег),
содержащей
(-ие)
предварительное его согласие на покупку или
продажу
иностранной
валюты
(на
осуществление конвертации денег) по курсу, в
целях и на условиях, определенных в
Договоре, а также основанием и документом,
достаточным для осуществления Банком
указанного.

бағамы бойынша конвертацияны жүзеге
асыруға шартсыз, даусыз келісімін ұсынды
Күні/Дата: к/д к/д а/м а/м ж/г ж/г ж/г ж/г
____________________________
(ТАӘ
лауызымы/ФИО,
должность)
____________________________
(ТАӘ
лауызымы/(ФИО,
должность)

(бірінші қол/первая
подпись)
(екінші қол/вторая
подпись)

М.О./М.П.
________________________________________________________________________________
______________
БАНКТІҢ БЕЛГІЛЕРІ/ОТМЕТКИ БАНКА
Банктің уәкілетті тұлғасы/ Уполномоченное лицо Банка
____________________________________
(ТАӘ, қолы/ФИО, подпись)М.О./М.П.
Кәсіпорынның уәкілетті тұлғасының Ӛтініштің данасын алуы туралы белгі:/Отметка о
получении уполномоченным лицом Предприятия экземпляра Заявления:
«___» _______________ 20____ж./г. _____________________/_________________________

Клиент атынан/От Клиента:_________________

Ӛтініштің №1 қосымша/
Приложение №1 к Заявлению
Карточкаларды пайдаланумен Операцияларды
жүргізуге уәкілетті Кәсіпорын қызметкерлерінің
ТІЗІМІ
«___»_____________ 20__ ж.
Осы құжат арқылы Кәсіпорынның тӛменде келтірілген қызметкерлерінің Шарт
шеңберінде жұмыстар жүргізуіне рұқсат алуын растаймыз.
№
Жеке басын куәландыратын
Қызметкерің Т.А.Ә.
Қызметкердің лауазымы
р/с
құжат деректері
1.
2.
________________________________
__________________

_________________

(Кәсіпорын басшысының лауазымы)

Бас бухгалтер

(қолы)

М.О.
_________________
(қолы)

(Т.А.Ә.)

__________________
(Т.А.Ә.)

форма
СПИСОК
работников Предприятия,
уполномоченных на проведение Операций с использованием Карточек
«___»_____________ 20__ г.
Настоящим подтверждаем допуск ниже перечисленных работников Предприятия к
проведению работ в рамках Договора.
№
Данные документа,
Ф.И.О. работника
Должность работника
п./п.
удостоверяющего личность
3.
4.
________________________________
__________________
(должность руководителя Предприятия)

_________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
Главный бухгалтер
__________________

_________________
(подпись)

Клиент атынан/От Клиента:_________________

(Ф.И.О.)

