
Клиент:___________________ 
 

 Ағымдағы шотты ашу туралы (жеке тұлғаларға арналған)  

Қосылу туралы өтініш
 
/Заявление  о присоединении к Договору присоединения  

об открытии текущего счета 

 (для физических лиц)  

____________________қ./г.                                                                                                                       
 

Осымен мен/Настоящим, я, ____________________________________________________________________, 

 
(тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде) толық кӛрсетіледі/указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью )  

*Тармақ 14 жасқа  толмаған кәмелеттік жасқа  келмеген тұлғаға шотты  ашқан жағдайда ғана  толтырылады. 

Басып шығару  барысында  аталған ескертуді  алып  тастаңыз Пункт заполняется только при открытии счета на имя 

несовершеннолетнего лица, не достигшего 14 лет. Данный комментарий удалять при распечатывании!) 

*заңды ӛкілі  болып  табыла отырып/являясь законным представителем 

______________________________________________________________,
  

                                                                                (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде) толық кӛрсетіледі/указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

_____________________________________________________________________________________________ 

ЖСН/ИИН                         

Туған күні/Дата рождения 
к/д к/д а/м 

а/

м 

ж

/г 

ж

/г 

ж

/г 

ж

/г  

Туылған жері/Место рождения  

ҚР Азаматтығы/ Гражданство РК: □ Иә/Да  □ Жоқ/Нет   

 

Жеке басын 

куәландыратын  

құжат/Документ, 

удостоверяющий 

личность 

Құжаттың түрі/Вид документа/ Құжаттың 

сериясы/нӛмірі/ 

Серия/номер документа/Кім берді/Кем выдан 
 

Берілген күні/Дата выдачи к/д к/д а/м а/м ж/г ж/г ж/г ж/г 

әрекет ету мерзімі / срок действия к/д к/д а/м а/м ж/г ж/г ж/г ж/г 

Ағымдағы шотты (-тарды) ашуды сұраймын:/ Прошу открыть текущий (-ие) счет (-а):  

□ Теңге/Тенге
 

□ Ресей рублі 

/Российский рубль  
 

□ Еуро/Евро    □ АҚШ доллары 

/Доллар США
 

□ басқа валюта/иная 

валюта____________     

          
(указать вид валюты) 

в количестве ________ в количестве ________ в количестве ________ в количестве ________ в количестве ________ 

Адрес регистрации Клиента (место прописки): Адрес проживания Клиента (заполняется, если 

отличается от адреса регистрации): 

Город/Населенный пункт  Город/Населенный пункт  

Улица/микрорайон:  Улица/микрорайон:  

Дом:  Дом:  

Домашний телефон: Мобильный телефон: Личный e-mail адрес: 

  
 

Сіз шетел мемлекетінде маңызды мемлекеттік функциялар 

жүктелген (немесе бұрын жүктелген - ӛкілеттіктерден 

босатылған сәттен бастап 1 жылдан аз уақыт ӛтті) тұлға 

болып табыласыз ба, мысалы шетел мемлекетінің немесе 

халықаралық ұйымның заң шығарушы, атқарушы, әкімшілік 

немесе сот органында қандай да бір басқарушы лауазымды 

атқарасыз ба?/ 

Являетесь ли Вы лицом, на которое возложены (или 

ранее были возложены – с момента прекращения 

полномочий прошло менее 1 года) важные 

государственные функции в иностранном государстве, а 

именно, занимаете ли Вы какую-либо руководящую 

должность в законодательном, исполнительном, 

административном или судебном органе иностранного 

государства или международной организации? 

□ Иә/Да    □ Жоқ/Нет 

«ИӘ» болса, лауазымның және мемлекеттік органның (халықаралық ұйымның ) толық атауын кӛрсетіңіз:/ 

 Если «ДА», то укажите полное наименование должности и государственного органа (международной организации): 

___________________________________________________________________________. 

*( Тармақ 14 жасқа  толмаған кәмелеттік жасқа  келмеген тұлғаға шотты  ашқан жағдайда ғана  толтырылады. 

Басып шығару  барысында  аталған ескертуді  алып  тастаңыз/Пункт заполняется только при открытии счета на имя 

несовершеннолетнего лица, не достигшего 14 лет. Данный комментарий удалять при распечатывании!) 

*Жеке басын 

куәландыратын  

құжат/Документ, 

удостоверяющий 

личность 

Құжаттың түрі/Вид документа/ Құжаттың 

сериясы/нӛмірі/ 

Серия/номер документа/Кім берді/Кем выдан 
 

Берілген күні/Дата выдачи к/д к/д а/м а/м ж/г ж/г ж/г 
ж/

г 

ЖСН/ИИН                         

Ағымдағы шотты ашу туралы қосылу шартының (жеке 

тұлғаларға арналған)  Қосылу туралы ӛтінішіне (бұдан әрі 

– Ӛтініш) қол қоя /  Интернет – Банкинг  арқылы  

Ағымдағы шотты ашу барысында  динамикалық 

Подписанием Заявления)/ Проставлением кода 

динамической идентификации в Заявлении, при открытии 

Текущего счета через Интернет – Банкинг, (Выбрать 

необходимое. Данный комментарий удалять!) о 



Клиент:___________________ 
 

сәйкестендіру кодын ұсына (Қажетін таңдаңыз. 

Аталған ескертуді алып тастаңыз!)  отырып, Банк ВТБ 

(Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымымен 

(бұдан әрі – Банк) жасалатын, Ағымдағы шотты ашу 

туралы қосылу шартының (жеке тұлғаларға арналған) 

(бұдан әрі – Шарт) қолданыстағы редакциясына Клиент 

ретінде барлық құқықтар мен міндеттерді ӛзіме толық 

қабылдап алып қосыламын, сондай-ақ: 

присоединении к Договору присоединения об открытии 

текущего счета (для физических лиц (далее – Заявление) 

присоединяюсь к действующей редакции Договора 

присоединения об открытии текущего счета (для 

физических лиц) (далее – Договор), заключаемого с 

Дочерней организацией Акционерным обществом Банк ВТБ 

(Казахстан) (далее – Банк), полностью принимая на себя все 

права и обязанности в качестве Клиента без исключений, а 

также: 

 осы Ӛтініште кӛрсетілген ағымдағы шотты ашу оның 

кәсіпкерлік, адвокаттық, жекеше нотариаттық қызметті, 

сондай-ақ жеке сот орындаушысының қызметін жүзеге 

асырумен байланысты еместігін растаймын; 

подтверждаю, что открытие указанного в настоящем 

Заявлении текущего счета не связано с осуществлением им 

предпринимательской, адвокатской, частной нотариальной  

деятельности, деятельности частного судебного 

исполнителя, деятельностью по исполнению 

исполнительных документов, деятельности по 

урегулированию споров в порядке медиации;  

Шарттың 9.1., 9.2. тармақтарына сәйкес мерзімге, 

талаптармен ӛңдеу мақсатында, ӛңдеу тәсілдерімен және 

кӛлемде деректерді, оның ішінде осы Ӛтініште кӛрсетілген 

дербес деректерді және/немесе Банкке ұсынылатын ӛзге де 

құжаттарда кӛрсетілген, не Банкке/оның қызметкерлеріне 

ауызша хабарланған деректерді жинауға және ӛңдеуге, 

сонымен қатар  кӛрсетілген келісім банкке қол жетімді 

немесе белгілі немесе банкке қол жетімді болатын 

Клиенттің дербес деректеріне қолданылатынына 

келісімімді беремін. Бұдан басқа, Банкке Ресей 

Федерациясының Орталық Банкіне кӛрсетілген 

мәліметтерді беруге, сондай-ақ Ресей Орталық Банкімен 

шарттар/келісімдер жасалған үшінші тұлғаларға 

және/немесе Ресей Федерациясы заңнамасының 

талаптарына орай осы мәліметтерді ұсынуға келісім 

беремін. 

предоставляю свое согласие 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 п. 9.1., п. 9.2. Договора, а также, что 

указанное согласие распространяется на персональные 

данные Клиента, доступные либо известные Банку, либо 

которые станут известными или доступными Банку. Кроме 

того, даю 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. 

Осы ӛтініш, сондай-ақ клиенттің ӛтініші, банк белгілеген 

талаптарда (қамтамасыз етусіз) тұтынушылық мақсаттарға 

кредит беру туралы шарт жасасу мүмкіндігін Банктің 

алдын ала қарауы болып табылады. Осы ӛтінішке қол қоя 

отырып, кредит беру кезінде тәуекелдерді бағалау 

мақсатында банкке кредиттік бюродан болашақта түсетін 

ақпаратты қоса алғанда, ӛзі туралы ақпарат алуға және ӛзі 

туралы МЗТО-дан ақпарат алуға келісім беремін 

Настоящее Заявление, также представляет собой заявление 

Клиента предварительное рассмотрение Банком 

возможности заключения  договора о предоставлении 

кредита на потребительские цели на условиях, 

определяемых Банком (без обеспечения). Подписанием 

настоящего Заявления, для целей оценки рисков при 

предоставлении кредита, предоставляю Банку согласие  на 

получение из кредитного бюро информации о себе, включая 

информацию, которая поступит в будущем, и получение 

информации о себе из ГЦВП. 

(Қажетін таңдаңыз. Аталған ескертуді алып тастаңыз)  (Выбрать необходимое. Данный комментарий удалять!)    

Осы Өтінішке мына мекен-жай бойынша Банк бөлімшесінде өзі болған сәтте  қол қойды/Настоящее Заявление 

подписано в момент личного присутствия в подразделении Банка по адресу:  

(Егер  шотты  ашу  Банк  бӛлімшесінен тысқары жерде  жүргізілсе  алып тастау/Исключить, если открытие счета 

осуществляется  вне подразделения Банка) 

 ________________________________________________________________________________________. 

Динамикалық сәйкестендіру кодын ұсына отырып   САЛЫМШЫ  Шарттың сондай-ақ үлгілік Шарттың талаптарын сӛзсіз 

қабылдайтындығын және толық кӛлемде  танысқандығын, және   ұсынған деректер мен мәліметтердің дұрыстығын, 

сондай-ақ ӛзінде  жария лауазымдық тұлға мәртебесінің  жоқтығы туралы  мәліметті қоса алғанда  Шартта  кӛрсетілген 

мәліметтер мен  деректердің   дұрыстығын және Шарттың негізінде  ашылған  Шоттың  мақсатты  мәнін растайды. 

Динамикалық сәйкестендіру кодын ұсыну бәрін санағанда ӛзіне САЛЫМШЫ ретінде  барлық құқық пен міндетті  

толықтай қабылдай отырып, Шартқа ӛз қолымен қол қоюмен  тең екендігімен  таныс және растайды  Проставлением кода 

динамической идентификации Клиент подтверждает ознакомление и безусловное принятие условий Договора в полном 

объеме,  достоверность предоставленных им данных и сведений, а также данных и сведений, указанных в Договоре, 

включая сведения об отсутствии у него статуса публичного должностного лица и целевом назначении, открываемого на 

основании Договора, Счета. Осведомлен и подтверждает, что проставление кода динамической идентификации 

приравнено к собственноручному подписанию Договора, полностью принимая на себя все права и обязанности в качестве 

Клиента без исключений. 
Клиенттің қолы/Подпись Клиента: ____________________ 

_____________________________________________________ 

«___» _______________ 20____ж./г. 
 

Отметка о получении Клиентом экземпляра Заявления: 

«___» _______________ 20____ж./г. 

_____________________/_________________________ 

 
БАНКТІҢ БЕЛГІЛЕРІ/ОТМЕТКИ БАНКА 



Клиент:___________________ 
 

 

Ағымдағы шотты ашуға ӛтінішті және құжаттарды қабылдап алдым, клиентке сәйкестендіру жүргіздім./ Заявление и документы на открытие текущего 

счета принял, идентификацию клиента осуществил. 
 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Салық Комитетінің сайтында клиентке тексеру жүзеге асырылды – әрекетсіз деп танылған салық 

тӛлеушілердің тізімінің санында жоқ./ Осуществлена проверка клиента на сайте Налогового Комитета Министерства финансов Республики Казахстан – 
в списке налогоплательщиков признанных бездействующими не числится. 

 

Маман/Специалист     ____________________________________ МТ.О./М.Ш.            
  (ТАӘ, қолы/ФИО, подпись)                           

 

Ағымдағы шотты (-тарды) ашу, ол бойынша операцияларды жасау, сондай-ақ Шартты жасау үшін қажетті құжаттарды/деректерді тексердім./ 
Документы/данные, необходимые для открытия текущего (-их) счета (-ов), совершения операций по нему, а также заключения Договора, проверил. 

 

Операциялық бӛлімшенің басшысы/ 
бақылаушы/қосымша жайдың бастығы/ 

Руководитель операционного  

подразделения/контролер/                                                 ____________________________________ 
начальник дополнительного помещения                           (ТАӘ, қолы/ФИО, подпись)                         

 

Клиентке жеке сәйкестендіру коды (-тары) (бұдан әрі – ЖСК) беріліп, ағымдағы шот (-тар) ашылды:/Клиенту открыт (-ы) текущий (-ие) счет (-а)  с 
присвоением индивидуального (-ых) идентификационного(-ых) кода (-ов) (далее – ИИК): 

ЖСК /ИИК __________________________ в __________________ (валюта түрі/вид валюты) 

(Ӛтінішті клиент - кәмелетке толмаған тұлға берген жағдайда, заңды ӛкілдері – ата-анасы, асырап алушысы, 

қамқоршы немесе қорғаншы, патронатты тәрбиеші және оларды алмастыратын басқа тұлғалар үшін 

кӛрсетіледі/Указывается в случае если заявление подается клиентом – несовершеннолетним лицом, достигшим 14 лет, 

для законных представителей - родителей, усыновителей (удочерителей), опекуна или попечителя, патронатного 

воспитателя и других заменяющих их лиц. Данный комментарий удалять при распечатывании!) 

Мен, _______________________________________________________________, маған 

__________________________________ болып келетін, кәмелетке толмаған 

ТАӘ_______________________________________ ЖСН___________________ (бұдан әрі – кәмелетке толмаған) заңды 

ӛкілі бола отырып, Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҚ _______________________________________қосылу шартын жасауға, 

сондай-ақ кәмелетке толмағанның дербес деректерін жинауға және ӛңдеуге келісімімді беремін. Мен осы келісімді бере 

отырып, ӛз еркіммен және кәмелетке толмағанның мүддесі үшін әрекет ететінімді растаймын. /  

Я, _______________________________________________________________, являясь законным представителем 

несовершеннолетнего  ФИО_______________________________________ИИН___________________(далее – 

несовершеннолетний), приходящегося(-йся) мне__________________________________,  даю свое согласие на 

заключение ________________________________с ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), а также на сбор и обработку 

персональных данных несовершеннолетнего. Я подтверждаю, что предоставляя настоящее согласие, я действую по 

собственной воле и в интересах несовершеннолетнего. 

________________________________________ 
 (заңды өкілдің  қолы/подпись законного представитель) 

 


