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Visa International халықаралық төлем жүйесінің 

дебеттік төлем карточкасын беру және пайдалану 

туралы, Жеке тұлғаға ағымдағы шотты ашу 

туралы қосылу шартына Visa Infinite, Visa 

Platinum төлем карточкасының ұстаушыларына 

арналған қосымша қызметтерді ұсыну туралы 

Қосымша келісім 

 

 

Дополнительное соглашение о предоставлении 

дополнительных услуг для держателей 

платежных карточек 

_______________________(указать необходимый 

вид карточки) к Договору присоединения об 

открытии текущего счета физического лица, о 

выдаче и использовании дебетной платежной 

карточки международной платежной системы 

Visa International 

 

__________________қ./г.                                                                                                «____» _________ж./г. 

 

 ____________________________________________, 
(Аты-жөні),

 

бұдан әрі «Клиент» деп аталатын, оның атынан және 

бұйрығы бойынша ______________________  

№___________Сенімхаттың негізінде іс-әрекет ететін  

____________________________________________, 
(Аты-жөні),

 

бұдан әрі «Сенім білдірілген тұлға» (Қажет болса 

көрсетіледі).деп аталатын, бір жақтан және Банк 

ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес 

ұйымы, бұдан әрі «Банк» деп аталатын, оның атынан 

_________________ негізінде іс-әрекет ететін 

____________________, екінші жақтан, бұдан әрі 

бірге - «Тараптар» деп, ал жеке-жеке - «Тарап» деп 

аталатын, «___»_______ жылы Тараптар арасында 

жасалған Visa International халықаралық төлем 

жүйесінің дебеттік төлем карточкасын беру және 

пайдалану туралы, Жеке тұлғаға ағымдағы шотты 

ашу туралы қосылу шартына (бұдан әрі - Шарт) 

Visa ______________ (карточканың түрін көрсету 

қажет) төлем карточкасының ұстаушыларына 

арналған қосымша қызметтерді ұсыну туралы осы 

Қосымша келісімді (бұдан әрі – Қосымша келісім) 

төмендегілер жайында жасады:    

 

__________________________________________,             
(Ф.И.О.) 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Клиент», (от 

имени и по поручению которого (-ой) действует    

___________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

на основании Доверенности  №          от                    

_________________, именуемый (-ая) в дальнейшем 

«Доверенное лицо» указать при необходимости), с 

одной стороны, и Дочерняя организация 

Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан), 
именуемая в дальнейшем «Банк», в лице 

____________, действующего (-ей) на основании 

___________, с другой стороны, далее совместно 

именуемые - «Стороны», а по отдельности - 

«Сторона», заключили настоящее Дополнительное 

соглашение (далее – Дополнительное соглашение)  

о предоставлении дополнительных услуг для 

держателей платежных карточек  Visa __________ 

(необходимо указать вид карточки) к Договору 

присоединения об открытии текущего счета 

физического лица, о выдаче и использовании 

дебетной платежной карточки международной 

платежной системы Visa International от 

«___»_______ года, заключенному между 

Сторонами (далее - Договор)  о нижеследующем:      

Те                     1.  Терминдер және анықтамалар      1.   Термины и определения 

1.1. Клиент – жеке тұлға, Банк шығарған Visa 

International қолданыстағы төлем карточкасының 

ұстаушысы.   

1.1. Клиент – физическое лицо, держатель 

действующей платежной карточки Visa 

International эмитированной Банком. 

1.2. Priority Collection Limited Компаниясы (бұдан 

әрі - Компания) – Банктің әріптесі, Банкпен келісім 

жасаған, осыған сәйкес Банкке Priority Pass 

бағдарламасын тарату және Priority Pass Карточкасын 

шығару құқығын ұсынады.  

 

1.2. Компания Priority Collection Limited (далее- 

Компания) – партнер Банка, заключивший с 

Банком соглашение  в соответствии с которым 

Банку предоставлено право на распространение 

программы Priority Pass и выпуска Карточки 

Priority Pass.  

 

1.3. «Priority Pass» Карточкасы (бұдан әрі - 

Карточка) - басылған коды бар жеке пластикалық 

карточка, Клиентке Priority Pass бағдарламасына 

қатысатын халықаралық әуежайлардың күту 

ғимаратының VIP залына кіру құқығын береді. 

1.3. Карточка «Priority Pass» (далее - Карточка)- 

персональная пластиковая карточка, имеющая 

тесненный код,  предоставляющая Клиенту право 

доступа в VIP залы ожидания зданий 

международных аэропортов, участвующих в 
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Программе Priority Pass. 

1.4. Негізгі төлем карточкасы – электрондық 

терминалдар немесе басқа құрылғылар арқылы ақшаға 

рұқсат беру құралы, мазмұнында ақпарат бар, мұндай 

карточканың ұстаушысы төлемдерді жүргізуге, қолма-

қол ақшаны алуға, шығарылған төлем карточкасымен 

және оның шарттары бойынша анықталған валютаны 

айырбастау және басқа операцияларын жүргізуге 

рұқсат береді.    

1.4. Основная платежная карточка - средство 

доступа к деньгам через электронные терминалы 

или иные устройства, которое содержит 

информацию, позволяющую держателю такой 

карточки осуществлять платежи, получать 

наличные деньги, производить обмен валют и 

другие операции, определенные эмитентом 

платежной карточки и на его условиях.    

1.5. Әуежайдың күту VIP-залының операторы – 

Priority Pass Бағдарламасына қатысатын, күту VIP-

залын басқаратын және/немесе ие болатын ұйым.  

 

1.5. Оператор VIP-зала ожидания аэропорта – 

организация, которая владеет и/или управляет VIP-

залом ожидания, участвующим в Программе 

Priority Pass.   

1.6. Priority Pass Бағдарламасы (бұдан әрі - 

бағдарлама) – бағдарламаның қатысушыларына және 

олардың алып жүретін тұлғаларына стандартқа сай 

құны бойынша, билеттің және әуе компаниясының 

деңгейінен тәуелсіз, халықаралық әуежайлардың күту 

VIP залына кіріп шығуға рұқсат беретін бағдарлама.   

1.6. Программа Priority Pass  (далее – программа), 

которая позволяет участникам программы и 

сопровождающим их лицам посещать VIP залы 

ожидания международных аэропортов по 

стандартной стоимости, независимо от класса 

билета и авиакомпании.  

 

1.7. Халықаралық әуежайлардың күту VIP-залына 

кіріп шығу – Карточканы халықаралық 

әуежайлардың күту VIP-залының кіре берісінде ұсыну 

арқылы пайдала отырып, бағдарламаға қатысатын 

Клиент және оны алып жүретін тұлға кез келген күту 

VIP залына кіріп шығады.    

 

1.7. Посещение VIP- зала ожидания 

международного аэропорта – посещение 

Клиентом и сопровождающими его лицами любого 

VIP зала ожидания, участвующего в программе с 

использованием Карточки, посредством еѐ 

предъявления при входе в VIP-зала ожидания 

международных аэропортов.   

                     2.Қосымша келісімнің мәні              2. Предмет Дополнительного соглашения 

2.1. Осы Қосымша келісім бойынша Банк 

Компаниямен ынтымақтасу аясында Клиентке 

халықаралық әуежайдың күту VIP-залына кіру 

рұқсатын беру құралы болып табылатын Карточкасын  

ұсынады, ал Клиент осы Қосымша келісімнің 

талаптарына сәйкес Карточканы пайдалану 

барысында ұсынылған қызметін төлеуге міндетті.         

2.1. По настоящему Дополнительному соглашению 

Банк в рамках сотрудничества с Компанией 

предоставляет Клиенту Карточку, являющуюся 

средством доступа в VIP- залы ожидания 

международных аэропортов, а Клиент обязуется 

оплачивать оказание услуг предоставляемых в 

процессе использования Карточки в соответствии с 

условиями настоящего Дополнительного 

соглашения. 

2.2. Осы Қосымша келісім бойынша қызмет көрсету 

Негізгі төлем карточкасы бойынша Клиент ұсынған 

қызмет көрсетумен қатар қосымша қызметі болып 

табылады.       

2.2. Оказание услуг по настоящему 

Дополнительному соглашению является 

дополнительными услугами, предоставляемыми 

Клиентам наряду с обслуживанием по Основной 

платежной карточке. 

2.3. Карточка Негізгі төлем карточкасын қолдану 

мерзімі ішінде, беру кезеңінде төлемді өндіріп алмай 

немесе кез келген басқа кезеңде, тек қана Негізгі 

төлем карточкасының күші бар екендігін ескере 

отырып, бір рет беріледі.      

Бұл орайда Негізгі төлем карточкасы 

жоғалтылған/бүлінген/қолдану мерзімі өткен және 

т.с.с. жағдайда Карточка қайта шығарылуға жатпайды. 

2.3. Карточка выдается один раз в течение срока 

действия Основной платежной карточки в момент 

еѐ выдачи без взимания платы или в любой другой 

момент при условии, что Основная платежная 

карточка является действующей. 

При этом, в случае перевыпуска Основной 

платежной карточки при утери/повреждении/ 

истечении срока ее действия и т.д., Карточка не 

подлежит перевыпуску. 

2.4. Карточка Банктің жекеменшігі болып табылады 

және Клиентке Негізгі төлем карточкасының әрекет 

ету кезеңіне пайдалануға тапсырылады. 

2.4. Карточка является собственностью Банка и 

передается Клиенту в пользование на период 

действия Основной платежной карточки, к которой 

она выдается.   

           3.  Карточканы пайдалану ережесі                 3.  Условия пользования Карточкой    

3.1. Осы Қосымша келісімнің талаптарына сәйкес 3.1. В соответствии с условиями настоящего 
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Банк Клиентке Карточканы береді, Клиент оны осы 

Қосымша келісімге сәйкес пайдаланады, уақытында 

әуежайдың күту VIP-залына кіріп шығу бойынша 

көрсетілген қызметтер құнын төлейді.    

 

Дополнительного соглашения Банк выдает 

Клиенту Карточку, которую Клиент использует в 

соответствии с настоящим Дополнительным 

соглашением, своевременно оплачивает стоимость 

оказываемых услуг по посещению VIP- залов 

ожидания аэропортов. 

3.2.  Карточка онда көрсетілген айдың соңғы күніне 

дейін қолдануға жарамды, осы Келісімнің 6.1. 

тармағымен қарастырылған жағдайлардан өзге. 

Қолданылу мерзімі өткеннен кейін, сондай-ақ 

Келісімнің 6.1. тармағымен қарастырылған жағдайлар 

орын алған кезде Карточка Банкке қайтарылуы тиіс.    

3.2.  Карточка действительна до последнего дня 

месяца, указанного на Карточке, за исключением 

случаев предусмотренных пунктом 6.1. настоящего 

Соглашения. По истечении срока действия 

Карточка,  а также при наступлении случаев, 

предусмотренных пунктом 6.1. настоящего 

Соглашения, Карточка должна быть возвращена 

Банку.  

3.3. Мерзімі өткен Карточкаларына және қолдану 

мерзімі басталмаған Карточкаларына қызмет 

көрсетілмейді.   

3.3. Услуги по просроченным Карточкам и 

Карточкам, срок действия которых ещѐ не 

наступил, не оказываются.   

3.4. Карточка тапсыруға жатпайды және қандай болса 

да тұлғамен пайдалану мүмкін емес, егер ол 

Карточканың иесі болмаса.   

3.4. Карточка не подлежит передаче и не может 

использоваться каким-либо иным лицом, если оно 

не является владельцем Карточки.   

3.5. Карточка төлем карточкасы болып табылмайды 

және Клиенттің төлеу қабілеттігінің дәлелі ретінде 

қарастыруы мүмкін емес.   

3.5. Карточка не является платежной карточкой и 

не может рассматриваться как доказательство 

платежеспособности Клиента.   

3.6. Әуежайдың күту VIP- залына кіріп шығу әр 

тұлғаға әрбір кіріп шыққанына төлеу принципі 

бойынша төленеді.    

3.6. Посещение VIP- зала ожидания аэропорта 

оплачивается по принципу оплаты за каждое лицо 

каждого посещения.   

3.7. Әуежайдың күту VIP-залының Операторы 

қызметкеріне Карточканы ұсынған кезде, соңғысы 

Карточканың слипін жасайды және Клиентке кіріп 

шығу туралы түбіртегін береді немесе тіркеу жазбасын 

жасайды. Әуежайдың күту VIP –залында 

жабдықталған электрондық карталарын оқып 

шығатын құрылғы бар, ол Карточканың иесі туралы 

ақпаратты Карточканың сырт жағындағы магниттік 

жолынан оқып, шешіп алады. Қажеттілік туындаған 

жағдайда Клиент кіріп шыққаны үшін түбіртекке 

қолын қояды, онда Клиентті алып жүретін қонақтың 

саны көрсетіледі (егер ондайлар болса), балаларды 

қоса алғанда, бірақ бір адамға кіріп шығу құны 

көрсетілмейді. Бірақ Клиент әуежайдың күту VIP-

залында сонымен бірге тиісті уақытта өзіне қатысты, 

сондай-ақ кез келген алып жүретін қонақтарға 

қатысты, балаларды қоса алғанда, кіріп шығу 

түбіртегінде/тіркеу журналында көрсетілген 

деректердің дұрыстығына жауап береді.   

3.7. При предъявлении Карточки работнику 

Оператора VIP- зала ожидания аэропорта, 

последний делает слип Карточки и выдает Клиенту 

квитанцию о посещении или делает 

регистрационную запись. В VIP -залах ожидания 

аэропортов оборудованных электронными 

считывателями карт, информация о владельце 

Карточки снимается с магнитной полосы на 

обратной стороне Карточки. В случае 

возникновения необходимости Клиент 

расписывается в квитанции о посещении, на 

которой указывается также количество 

сопровождающих Клиента гостей (если таковые 

были), включая детей, но не указывается стоимость 

посещения на одного человека за посещение. При 

этом Клиент отвечает за правильность данных 

указанных в квитанции о посещении/журнале 

регистрации как в отношении него самого, так и в 

отношении любого из сопровождающих гостей, 

включая детей,  которые находились с ним в 

соответствующее время в VIP-зале ожидания 

аэропорта.   

3.8. Әуежайдың күту VIP- залы Операторының қарауы 

бойынша алкогольды ішкілік тегін ұсынылады (егер 

бұған елдің кіріп шығу заңнамасы бойынша рұқсат 

берілсе).    

3.8. Предоставление бесплатных алкогольных 

напитков (если это разрешено по законодательству 

страны посещения) остается на усмотрение 

Оператора VIP- зала ожидания аэропорта.   

3.9. Телефон байланыс құралдарымен қамтамасыз ету 

(егер осындайлар бар болса) әуежайдың күту VIP-

залы Операторының қарауы бойынша анықталады.   

3.9. Обеспечение средствами телефонной связи 

(если таковые имеются) определяется Оператором 

VIP зала ожидания аэропорта и остается на его 

усмотрение.   

            4. Тараптардың құқықтары және міндеттері 4. Обязанности и права Сторон 

4.1. Банк міндетті: 4.1. Банк обязуется: 



Банк атынан/От Банка:_______________                                                Клиент атынан/От Клиента:_____________________

   

4.1.1. Банктің немесе Компанияның бастамасымен 

Карточка бойынша қызмет көрсетуді уақытша 

тоқтатқан жағдайда Клиентке 3 (үш) жұмыс күн 

ішінде хабарлауға; 

4.1.1. уведомить Клиента в случае приостановления 

обслуживания по Карточке по инициативе Банка 

или Компании в течение 3 (трех) рабочих дней;  

 

4.1.2. Компания тарифтерін, Карточканы пайдалану 

ережесін өзгерткен және/немесе толықтырған 

жағдайда, Банктің операциялық залында және/немесе 

Интернет желісіндегі Банктің ресми сайтында тиісті 

ақпаратты орналастыру арқылы Клиентке хабарлауға;   

4.1.2. в случае изменения и/или дополнения 

Компанией тарифов, условий пользования 

Карточкой, уведомлять об этом Клиента путем 

размещения соответствующей информации в 

операционном зале Банка и/или на официальном 

сайте Банка в сети Интернет; 

 4.1.3. Компаниядан Клиентке осы Қосымша келісімге 

сәйкес көрсетілген қызметтердің ақысын төлеуге шот 

алған кезде ақшасына қолжетімдік әдісі Негізгі төлем 

карточкасы болып табылатын Клиенттің банктік 

шотынан (бұдан әрі – «Негізгі төлем карточкасының 

ағымдағы шоты»), сондай-ақ Клиенттің Банкте 

ашылған өзге банктік шоттарынан (бұдан әрі – 

«Негізгі төлем карточкасының ағымдағы шоты») 

акцептісіз тәртіпте немесе тікелей дебеттеу арқылы 

алуды жүзеге асыруға:  

- Карточка операциялары бойынша Банкпен 

белгіленген тариф мөлшеріндегі комиссиояның 

сомасында. 

Шарттың осы ережесінде көрсетілген Клиенттің 

Банктің сәйкес сомалар мөлшеріндегі ақшаны сәйкес 

банктік шоттан акцептісіз тәртіпте және/немесе 

тікелей дебеттеу арқылы алуына келісім болып 

табылады. Бұл кезде Клиент сондай-ақ Банктің 

ақшаны сәйкес банктік шоттан көрсетілген тәсілдерге 

сәйкес алуы үшін жеткілікті негіздеме және құжат 

болып осы Шарттың табылатындығына өз келісімін 

береді.  

 

4.1.3. при получении от Компании счета на оплату 

за услуги, оказанные Клиенту в соответствии с 

настоящим Дополнительным соглашением, 

осуществлять списание денег в безакцептном 

порядке либо путем прямого дебетования 

банковского счета Клиента, средством доступа к 

деньгам на котором является Основная платежная 

карточка (далее – «текущий счет Основной 

платежной карточки»), а также с других 

банковских счетов Клиента, открытых в Банке:  

- в сумме комиссий в размере установленного 

Банком тарифа по операциям Карточки. 

Указанное в настоящем положении Договора 

является согласием Клиента на изъятие Банком 

денег с соответствующего банковского счета в 

безакцептном порядке и/или путем прямого 

дебетования соответствующего банковского счета 

в размере соответствующих сумм. При этом 

Клиент также предоставляет свое согласие на то, 

что основанием и документом, достаточным для 

соответствующего изъятия Банком денег с 

соответствующего банковского счета указанными 

способами является настоящий Договор. 

4.2. Банк құқылы: 4.2. Банк вправе: 

4.2.1. себепті түсіндірмей Карточканы қайтадан 

беруден бас тартуға. 

4.2.1. отказать в повторной выдаче Карточки без 

объяснения причины.   

4.3. Клиент міндетті:   4.3. Клиент обязуется:   

4.3.1. Негізгі төлем карточканың ағымдағы шотында 

көрсетілген қызмет құнын төлеу үшін ақша 

жеткілігінің бар болуын қамтамасыз етуге. 

Көрсетілген қызмет құнын төлеу үшін Негізгі төлем 

карточканың ағымдағы шотында ақша жетпеген 

жағдайда Негізгі төлем карточканың ағымдағы 

шотына немесе Банк көрсеткен басқа деректемелері 

бойынша ақшаны аудару арқылы Банктің тиісті 

талабын ұсынған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күн 

ішінде Банкке шеккен шығындарын өтеуге; 

4.3.1. обеспечить на текущем счете Основной 

платежной карточки наличие денег достаточных 

для оплаты стоимости оказанных услуг. В случае 

недостаточности денег на текущем счете Основной 

платежной карточки для оплаты стоимости 

оказанных услуг возместить Банку понесенные 

расходы в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

предъявления соответствующего требования Банка 

путем зачисления денег на текущий счет Основной 

платежной карточки либо по иным реквизитам, 

указанным Банком; 

4.3.2. Банкпен белгіленген тарифтерге сәйкес 

қызметтердің ақысын уақытылы төлеуге; 

4.3.2. своевременно оплачивать услуги в 

соответствии с тарифами, установленными Банком; 

4.3.3. ұсынылған Карточканың сақталуын қамтамасыз 

етуге, сонымен қатар Карточканы осы Қосымша 

келісміде көрсетілмеген басқа мақсаттарда 

пайдаланбауға; 

4.3.3. обеспечивать сохранность предоставленной 

Карточки, а также не использовать Карточку в 

иных целях, не указанных в настоящем 

Дополнительном соглашении; 

4.3.4. әуежайдың күту VIP-залында болу және кіріп 

шыққаны үшін белгіленген ережелерін сақтауға; 

4.3.4. соблюдать установленные правила 

посещения и пребывания в VIP-залах ожидания 

аэропортов; 

4.3.5. Карточканы үшінші  тұлғаларға тапсырмауға; 4.3.5. не передавать Карточку третьим лицам; 



Банк атынан/От Банка:_______________                                                Клиент атынан/От Клиента:_____________________

   

4.3.6. Клиент болып табылмайтын тұлға Карточканы 

жоғалтқан, ұрлаған және/немесе пайдаланған 

жағдайда Карточканың қолданылуын тоқтату туралы 

ауызша және жазбаша талаппен Банкке жедел баруға; 

4.3.6. в случае утери, утраты, хищения и/или 

использования Карточки лицом, не являющимся 

Клиентом, незамедлительно обратиться в Банк с 

устным или письменным требованием о 

приостановлении действия Карточки; 

4.3.7. Карточканы  пайдаланудан бас тартқан 

жағдайда тиісті жазбаша өтінішпен Банкке баруға;  

 

4.3.7. в случае отказа от пользования Карточкой 

обратиться с соответствующим письменным 

заявлением в Банк; 

4.3.8. әуежайдың күту VIP-залына әр кіріп шыққанына 

нормалармен және ережелерін сақтауға; 

4.3.8. соблюдать нормы и правила каждого 

посещаемого VIP-зала ожидания аэропорта; 

4.3.9. әуежайдың күту VIP-залының Операторы мен 

Клиент арасында туындаған барлық 

келіспеушіліктерді өз еркімен реттеуге (Банкті 

тартпай); 

4.3.9. самостоятельно (без привлечения Банка) 

урегулировать все разногласия, возникающие 

между Клиентом и Оператором VIP-зала ожидания 

аэропорта; 

4.3.10. әуежайдың күту VIP-залының Операторына 

Карточканы қолдану мерзімінің өткені туралы 

хабарлауға. 

4.3.10. уведомить Оператора VIP –зала ожидания 

аэропорта об истечении срока действия Карточки.  

 

                        5. Қызметті төлеу тәртібі     5. Порядок оплаты услуг 

5.1. Банктің Клиенттің Негізгі төлем карточкасын 

пайдалануды көздейтін банктік шотынан Клиентке 

бағдарламаға қатысу шеңберінде көрсетілген 

қызметтер үшін ақшаны алуы акцептісіз тәртіпте 

немесе Клиенттің сәйкес банктік шотынан тікелей 

дебеттеу арқылы жүзеге асырылады.   

5.1. Изъятие Банком денег с банковского счета 

Клиента, предусматривающего использование 

Основной платежной карточки, за услуги 

оказанные Клиенту в рамках участия в программе, 

осуществляется в безакцептном порядке либо 

путем прямого дебетования соответствующего 

банковского счета Клиента.   

5.2. Осы Қосымша келісімге қол қоя отырып, Клиент 

Банкте өз көзінше осы Қосымша келісімнің 4.1.3 

тармақшасының ережелерін ескере отырып, Клиенттің 

сәйкес банктік шотынан акцептісіз тәртіпте немесе 

тікелей дебеттеу арқылы Компания көрсеткен 

қызметтер үшін банктік шотынан ақшаны есептен 

шығаруға/алуға келісімін береді.  

 

5.2. Подписанием настоящего Дополнительного 

соглашения, Клиент в момент личного присутствия 

в Банке предоставляет согласие на списание 

изъятие денег с его банковского счета за оказанные 

Компанией услуги в безакцептном порядке либо 

путем прямого дебетования соответствующего 

банковского счета Клиента с учетом положений пп. 

4.1.3. настоящего Дополнительного соглашения.   

     6. Карточканы қайтару және ауыстыру   6. Возврат и замена Карточки 

 6.1. Клиент Банкке Карточканы келесі жағдайларда 

қайтарады:  

- Клиент осы Қосымша келісімнің талаптарын 

бұзғаны үшін, оның ішінде Карточканы үшінші 

тұлғаларға тапсыру; 

- осы Қосымша келісімді бұзу;  

-  Карточка берілген Негізгі төлем карточкасын алу.   

- Карточкаға Негізгі төлем карточкасы алып қойылған, 

жоғалтылған/бүлінген/қолдану мерзімі өткен және 

т.с.с. кезде, Негізгі карточканы қайта шығарусыз. 

6.1. Карточка возвращается Клиентом в Банк в 

следующих случаях:  

- нарушения Клиентом условий настоящего 

Дополнительного соглашения, в том числе 

передачи Карточки третьим лицам; 

- расторжения настоящего Дополнительного 

соглашения;  

-  изъятия, утери/повреждения/истечения срока 

действия и т.д.   Основной платежной карточки, к 

которой выдана Карточка, без перевыпуска 

Основной карточки. 

6.2. Бұрын берілген Карточканы ауыстыру Клиенттің 

Карточканы ауыстыру туралы тиісті өтініші болған 

кезде Компанияның тарифтерімен белгіленген 

мөлшерінде тиісті комиссияны төлегеннен кейін 

келесі жағдайларда жүргізілуі мүмкін:  

-  Карточканы жоғалту;   

- Клиенттің деректерін өзгерту (тегін, атын 

ауыстыру);  

- күшпен сындырған кезде Карточканың 

жарамсызыдғы. 

 6.2. Замена ранее выданной Карточки может быть 

произведена после уплаты соответствующей 

комиссии в размере, установленном тарифами 

Компании, при наличии соответствующего 

заявления Клиента о замене Карточки, в 

следующих случаях:  

-  утраты Карточки;   

- изменения данных Клиента (смена фамилии, 

имени);  

- при наличии физических повреждений, 

неработоспособности Карточки.  



Банк атынан/От Банка:_______________                                                Клиент атынан/От Клиента:_____________________

   

              7.  Тараптардың жауапкершілігі              7.  Ответственность Сторон 

7.1. Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасына және осы Қосымша келісімнің 

талаптарына сәйкес Тараптар осы Қосымша 

келісіммен қарастырылған міндеттемелерін 

орындамағаны/тиіссіз орындағаны үшін жауап береді.  

 

7.1. Стороны несут ответственность за 

неисполнение/ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных настоящим 

Дополнительным соглашением в соответствии с 

действующим законодательством Республики 

Казахстан  и условиями настоящего 

Дополнительного соглашения.   

7.2. Карточканың жоғалғаны (сындырған, ұрлаған) 

туралы Банкке дер кезінде хабарламаған/өтінішті 

бермеген жағдайда Клиентпен шеккен кез келген 

шығындарына Банк жауап бермейді.    

7.2. Банк не несет ответственность за любые 

убытки, понесенные Клиентом в случае 

несвоевременного уведомления/подачи заявления в 

Банк об утрате (повреждении, хищении) Карточки.    

7.3. Күту VIP-залының Операторы Клиентке 

көрсетілетін қызмет сапасына жауап бермейді,  және 

әуежайдың күту VIP-залының Операторы Клиентке 

немесе оны алып жүретін қонақтарына Карточка 

бойынша қандай болса да қызметті толығымен немесе 

жартылай ұсынған және/немесе ұсынбаған 

салдарынан, келтірілген кез келген шығындарына 

Банк жауап бермейді. 

7.3. Банк не отвечает за качество услуг, 

оказываемых Клиенту Операторами VIP-залов 

ожидания, и не несет ответственность за любые 

убытки, причиненные Клиенту или 

сопровождающим его гостям, вследствие 

предоставления и/или не предоставления, 

полностью или частично каких-либо услуг по 

Карточке Операторами VIP-залов ожидания 

аэропорта.   

7.4. Клиент Карточканы әуежайдың күту VIP-залында 

пайдалану мүмкіндігіне және жарамдылығына Банк 

жауап бермейді.   

7.4. Банк не несет ответственности за 

действительность и возможность использования 

Клиентом Карточки в VIP-залах ожидания 

аэропорта. 

7.5. Клиентпен және әуежайдың күту VIP-залының 

Операторы арасында туындаған кез келген 

келіспеушіліктері үшін Банк жауап бермейді.  

 

7.5. Банк не несет ответственность за любые 

разногласия, которые могут возникнуть между 

Клиентом и  Операторами VIP-залов ожидания 

аэропорта. 

7.6. Карточканы алу үшін ұсынған ақпараттың 

анықтығына Клиент жауап береді. 

 

7.6. Клиент несет ответственность за достоверность 

информации, предоставляемой для получения 

Карточки.   

7.7. Клиент Карточка ұрланған/жоғалған жағдайда дер 

кезінде Банкке хабарлағаны/өтінішті бергені үшін 

жауап береді.   

 7.7. Клиент несет ответственность за 

своевременное (-ую) извещение/подачу заявления в 

Банк в случае кражи/утери Карточки. 

7.8. Клиент Қосымша келісімнің 4.3.т. 4.3.1 тт. 

қарастырылған міндеттемелерінің орындау мерзімін 

бұзған жағдайда, Банк Клиенттен әрбір кешіктірілген 

күніне өтеуге жататын сома мөлшерінен 0,5% (нөл 

бүтін оннан бес пайыз) есебімен өсімақыны төлеуді 

талап етуге құқығы бар.   

7.8. В случае нарушения Клиентом сроков 

исполнения обязательств, предусмотренных пп. 

4.3.1. п. 4.3. Дополнительного соглашения, Банк  

имеет право требовать от Клиента уплаты пени  из 

расчета 0,5% (ноль целых пять десятых процента) 

от размера суммы, подлежащей возмещению, за 

каждый день просрочки.   

                          8.  Құпиялылық             8.  Конфиденциальность          

8.1. Осы Қосымша келісімді орындау кезінде 

Тараптармен алынған осы Қосымша келісімнің 

талаптары, сонымен қатар кез келген басқа ақпарат 

құпиялылық ақпарат болып табылады, және Тараптар 

барлық құралдарымен және мүмкіндіктерімен осы 

ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етуге міндетті.    

 

8.1. Условия настоящего Дополнительного 

соглашения, а также любая другая информация, 

полученная Сторонами в ходе исполнения 

настоящего Дополнительного соглашения, являются 

конфиденциальной информацией, и Стороны 

обязуются обеспечить конфиденциальность данной 

информации всеми имеющимися в их распоряжении 

средствами и возможностями. 

8.2. Қосымша келісім бойынша тапсырылған 

ақпаратпен осы Қосымша келісім бойынша қызметті 

жүзеге асыруымен тікелей байланысты тұлғалар, 

сонымен қатар Банктің Басты ұйымы, Банктің 

аудиторлық тексеруін жүзеге асыратын тексеру 

ұйымдарының өкілдері, осы Қосымша келісімнің 

8.2. С переданной информацией по 

Дополнительному соглашению могут быть 

ознакомлены лишь те лица, которые 

непосредственно связаны с осуществлением 

деятельности по настоящему Дополнительному 

соглашению, а также Головная организация Банка, 
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мәтінін мемлекеттік тілге аударуды жүзеге асыратын 

ұйым танысуы мүмкін. 

представители аудиторских организаций, 

осуществляющие аудиторскую проверку Банка, 

организации, осуществляющие перевод текста 

настоящего Дополнительного соглашения на 

государственный язык в части содержания 

Дополнительного соглашения. 

8.3. Үшінші тұлғаларға құпиялылық ақпаратты 

тапсыру, оны жариялау екінші Тараптың жазбаша 

келісімі бойынша, сонымен қатар мұндай ақпаратты 

алуға Қазақстан Республикасының заңнамасымен 

тікелей сенім көрсеткен лауазымды тұлғалардың және 

органдардың талабы бойынша   мүмкін. 

8.3. Передача конфиденциальной информации 

третьим лицам, ее опубликование или разглашение 

возможны только с письменного согласия другой 

Стороны, а также по требованию органов и 

должностных лиц, прямо уполномоченных 

законодательством Республики Казахстан на 

получение такой информации. 

8.4. Құпиялылық ақпаратты жария еткен Тарап 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасына сәйкес жауап береді.  

8.4. Сторона, разгласившая конфиденциальную 

информацию, несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством 

Республики Казахстан.   

9. Дүлей күштерінің жағдайлары 9. Обстоятельства непреодолимой силы 

9.1. Тараптар Қосымша келісіммен қарастырылған 

жауаптарға жауапты болмайды, егер Қосымша 

келісімнің талаптарын әрекет ету кезінде дүлей 

күштерінің жағдайлары, оның ішінде: сұрапыл апат, 

жер сілкінісі, дауыл, өрт, соғыс, әскери әрекеттері, 

індет, ереуіл және мемлекеттік органдырының 

актілерін қабылдау басталған жағдайда, оны 

орындауға мүмкіндік жоқ. Дүлей күштерінің 

жағдайларына төтенше жағдай нәтижесінде Тараптар 

осы Қосымша келісімді жасағаннан кейін, бұны 

Тараптар алдын ала болжамаған, болдырмаған, 

сонымен қатар Тараптар ешқандай әсер жасай 

алмайтын туындаған оқиғалар жатады.   

9.1. Стороны не несут предусмотренную 

Дополнительным соглашением ответственность, 

если невозможность выполнения ими условий 

Дополнительного соглашения наступила в силу 

действия обстоятельств непреодолимой силы, в 

том числе стихийных бедствий, землетрясения, 

ураганов, пожаров, войны, военных действий, 

эпидемий, забастовок и принятия актов 

государственных органов. К обстоятельствам 

непреодолимой силы относятся события, 

возникшие после заключения Сторонами 

настоящего Дополнительного соглашения в 

результате событий чрезвычайного характера, 

которые Стороны не могли ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами, а также на 

которые Стороны не могут оказать влияние.   

9.2. Дүлей күштер жағдайларының әрекет ету 

салдарынан Қосымша келісім бойынша 

міндеттемелерді орындау мүмкіндігі болмаған Тарап 

екінші Тарапқа жазбаша түрде басталған кезеңнен 

бастап 5 (бес) жұмыс күннен кешікпей хабарлауға 

міндетті, сонымен қатар уәкілетті органмен (ұйыммен) 

берілген растайтын құжатты ұсынады, дүлей 

күштерінің жағдайлары немесе оның салдары әрекет 

еткен кезінде Тараптардың міндеттемелерін орындау 

мерзімі уақытқа сай жылжытылады.     

9.2. Сторона, для которой создалась 

невозможность исполнения обязательств по 

Дополнительному соглашению вследствие 

действия обстоятельств непреодолимой силы 

обязана в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с 

момента их наступления уведомить об этом 

другую Сторону в письменной форме, а также 

предоставить подтверждающий документ, 

выданный уполномоченным органом 

(организацией), при этом срок исполнения 

обязательств Сторон отодвигается соразмерно 

времени, в течение которого действовали 

обстоятельства непреодолимой силы или их 

последствия. 

            10. Қосымша келісімнің қолданылу мерзімі 

және бұзу тәртібі   

             10. Срок действия и порядок 

расторжения Дополнительного соглашения 

10.1.  Осы Қосымша келісім Шарттың ажырамас 

бөлігі болып табылады, қол қойылған күннен бастап 

күшіне енеді және Шарттың қолданылу мерзімі 

өткенге дейін әрекет етеді.    

10.1.  Настоящее Дополнительное соглашение 

является неотъемлемой частью Договора, вступает 

в силу с даты подписания и действует до истечения 

срока действия Договора. 

10.2. Клиент осы Қосымша келісімді болжамды бұзу 

күніне дейін 15 (он бес) күнтізбелік күннен кем емес 

Банкке тиісті жазбаша хабарламаны жіберу және 

10.2. Клиент вправе в одностороннем внесудебном 

порядке расторгнуть настоящее Дополнительное 

соглашение и отказаться от использования 
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Банкке Карточканы тапсыру арқылы осы Қосымша 

келісімді бір жақты соттан тыс тәртіпте бұзуға және 

Карточканы пайдаланудан бас тартуға құқылы.  

 

Карточки, путем направления Банку 

соответствующего письменного уведомления и 

сдачи в Банк Карточки не менее чем за 15 

(пятнадцать) календарных дней до предполагаемой 

даты расторжения настоящего Дополнительного 

соглашения. 

10.3. Банк осы Қосымша келісімді болжамды бұзу 

күніне дейін 15 (он бес) күнтізбелік күннен кем емес 

Клиентке тиісті жазбаша хабарламаны жіберу арқылы 

осы Қосымша келісімді бір жақты соттан тыс тәртіпте 

бұзуға құқылы.    

 

10.3. Банк вправе в одностороннем внесудебном 

порядке расторгнуть настоящее Дополнительное 

соглашение путем направления Клиенту 

соответствующего письменного уведомления не 

менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до 

предполагаемой даты расторжения настоящего 

Дополнительного соглашения. 

10.4.    Осы Қосымша келісім Тараптар арасында 

барлық өзара есеп айырысуларды өткізгеннен кейін 

бұзылды/тоқтатылды деп есептелді.   

10.4. Настоящее Дополнительное соглашение 

считается расторгнутым /прекратившим свое 

действие после проведения всех взаиморасчетов 

между Сторонами. 

          11. Қорытынды ережелері              11. Заключительные положения   

11.1. Осы Қосымша келісім бойынша міндеттемелерді 

орындалуымен байланысты туындаған барлық даулар 

және келіспеушіліктер келіссөздер арқылы шешіледі. 

Тәртіпсіз даулар сот тәртібінде Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес 

сот тәртібінде қарастырылады.  

 

11.1. Все споры и разногласия, возникающие в 

связи с исполнением обязательств по настоящему 

Дополнительному соглашению решаются путем 

переговоров. Неурегулированные споры 

рассматриваются в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством 

Республики Казахстан.  

11.2. Осы Қосымша келісімдегі барлық өзгертулер 

және толықтырулар күшінде деп есептеледі, егер олар 

Тараптармен жазбаша түрде жасалып, қол қойылған 

болса.  

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему 

Дополнительному соглашению действительны 

только в том случае, если они совершены в 

письменной форме и подписаны Сторонами.  

11.3. Осы Қосымша келісім мемлекеттік және орыс 

тілдерінде, Тараптардың әрқайсысына бір данадан 

жасалды. Мемлекеттік және орыс тілдеріндегі 

Қосымша келісімнің мәтіні әртүрлі болған жағдайда, 

Тараптар орыс тіліндегі Қосымша келісімнің мәтінін 

басшылыққа алады.    

 

11.3. Настоящее Дополнительное соглашение 

составлено на государственном и русском языках, 

по одному для каждой из Сторон. В случае 

возникновения разночтений между текстами 

Дополнительного соглашения на государственном 

и русском языках, Стороны руководствуются 

текстом Дополнительного соглашения на русском 

языке.   

12. Тараптардың деректемелері және қолдары/ Реквизиты и подписи Сторон: 

Банк 

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ /  

ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) 

Адрес/Мекенжайы: Алматы қ., Тимирязев к-сі, 28 

"в"/Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, 

28 «в» 

BIC VTBAKZKZ  Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ/BIC 

VTBAKZKZ в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)  

БСН/БИН 080940010300 

Корр.счет/ Корр.шоты KZ06125KZT1001302062 

 

 

 

Банк атынан /От Банка: 

_______________________________________________

_____ 

(Лауазымы/аты-жөні, қолы)/ (должность/Ф.И.О., 

подпись) 

м.о./м.п. 

Клиент 

_____________________________________________

_ 

(Аты-жөні) /(Ф.И.О.) 

 ____________ берген жеке куәлігінің №________ 

/удостоверение личности №____ выдано ________  

ЖСН /ИИН ________________ 

банк шоты /банковский счет___________ 

Сенім білдірілген тұлға /Доверенное лицо:     

(Указать при необходимости/Қажет болса 

көрсетіледі). 

_____________________________________________

_ 

(Аты-жөні) /(Ф.И.О.) 

 Жеке куәлігі  №________ 

________________ берілді/удостоверение личности 

№________ выдано _______________  

ЖСН /ИИН ________________ 
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Сенім білдірілген тұлға/Доверенное лицо: 

(Указать при необходимости/ Қажет болса 

көрсетіледі). 

_____________________________________________

_ 

(Аты-жөні,қолы)/ (Ф.И.О., подпись) 

 


