Жеке тҧлғаның (жеке кәсіпкердің) ағымдағы
шотын ашу туралы, дебеттік тӛлем
карточкасын
беру
және
пайдалану
туралы қосылу шартының
1
қосымшасы
/Приложение 1 к Договору присоединения об
открытии текущего счета физического лица
(индивидуального
предпринимателя),
о
выдаче и использовании дебетной платежной
карточки

……………………………………
Жеке тұлғаның (жеке кәсіпкердің) ағымдағы шотын ашу туралы, дебеттік төлем карточкасын беру және
пайдалану туралы қосылу шартына Қосылу туралы ӨТІНІШ / ЗАЯВЛЕНИЕ о присоединении к Договору
присоединения об открытии текущего счета физического лица (индивидуального предпринимателя), о выдаче и
использовании дебетной платежной карточки
Осымен мен,

(тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде) толық кӛрсетіледі)

Жеке
тҧлғаның (жеке кәсіпкердің) ағымдағы шотын ашу туралы,
дебеттік тӛлем карточкасын беру және пайдалану туралы
қосылу шартына Қосылу туралы ӛтінішке (бҧдан әрі –
Ӛтініш2) қол қою арқылы https://www.vtb-bank.kz мекенжайы
бойынша Банк сайтында орналастырылған Банк ВТБ
(Қазақстан) Акционерлік қоғамы еншілес ҧйымы (бҧдан әріБанк) Басқармасымен бекітілген (____жылғы «___» №___
хаттама), Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес
ҧйымымен (бҧдан әрі – Банк) жасалған, Жеке тҧлғаның (жеке
кәсіпкердің) ағымдағы шотын ашу туралы, дебеттік тӛлем
карточкасын беру және пайдалану туралы қосылу шартының
(бҧдан әрі – Шарт)2 қолданыстағы редакциясына қосыламын,
Клиент ретінде барлық қҧқықтар мен міндеттерді ӛзіме толық
ала отырып, Банкке менің атыма дебеттік тӛлем карточкасын
беруге, сондай-ақ келесі талаптарды есепке ала отырып,
карточканы пайдаланумен операцияларды жасау ҥшін менің
атыма ағымдағы шотты ашуға ӛкілдік беремін:

Настоящим я,

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

путем подписания Заявления о присоединении к Договору
присоединения об открытии текущего счета физического
лица (индивидуального предпринимателя), о выдаче и
использовании дебетной платежной карточки (далее –
Заявление1) присоединяюсь к действующей редакции
Договора присоединения об открытии текущего счета
физического лица (индивидуального предпринимателя), о
выдаче и использовании дебетной платежной карточки,
утвержденного
Правлением
Дочерней
организацией
Акционерным обществом Банк ВТБ (Казахстан) (далее –
Банк) (протокол №___ от «»________года), размещенного на
сайте Банка по адресу https://www.vtb-bank.kz" (далее –
Договор)2, заключаемого с Дочерней организацией
Акционерным обществом Банк ВТБ (Казахстан) (далее –
Банк), полностью принимая на себя все права и обязанности
в качестве Клиента, уполномочиваю Банк выдать на мое имя
дебетную платежную карточку, а также открыть на мое имя
текущий счет для совершения операций с использованием
карточки, с учетом следующих условий:

КАРТОЧКАНЫҢ ТҤРІ/ ВИД КАРТОЧКИ:
VISA PLATINUM

СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ
ВИД СЧЕТА: АҒЫМДАҒЫ /ТЕКУЩИЙ ШОТ ВАЛЮТАСЫ /ВАЛЮТА СЧЕТА :
США ЕУРО/ЕВРО

ТЕҢГЕ/ТЕНГЕ RUR/RUR

АҚШ ДОЛЛАРЫ/ДОЛЛАРЫ

1

Әр баған толтырылуы тиіс, бағанда деректер болмаған жағдайда, сызықша қойылады. Осы Ӛтініштің әр беті Клиенттің
тарапынан – Клиенттің қолымен куәландырылуы, Банктің тарапынан – Банктің операциялық бӛлімше маманының
мӛртаңбасымен куәландырылуы тиіс/Каждая графа должна быть заполнена, в случае отсутствия данных в графе ставится
прочерк. Каждая страница настоящего Заявления должна быть со стороны Клиента - заверена подписью Клиента, со
стороны Банка - заверена штампом специалиста операционного подразделения Банка.
2

Банктің Интернет желісіндегі ресми сайтында http://www.vtb-bank.kz орналастырылған және Банктің операциялық
бӛлімше маманымен танысуға ҧсынылған, барлық қосымшалармен (ӛзгерістермен/толықтырулармен) Шарттың
талаптарымен Клиент толық кӛлемінде танысты және Шарттың талаптары, оның барлық қосымшалары
(ӛзгерістері/толықтырулары), Шартқа ӛзгерістер мен толықтырулар енгізу тәртібі оған ҧғынықты және тҥсінікті, оларды
қандай да бір қарсылықсыз және ескертусіз қабылдайды және Клиент Банкке келешекте оларға қатысты наразылық
білдірмейді/С условиями Договора со всеми приложениями (изменениями/дополнениями), размещенными в сети
Интернет на официальном сайте Банка: http://www.vtb-bank.kz и распечатанными специалистом операционного
подразделения Банка, Клиент ознакомлен в полном объеме, условия Договора и все его приложения
(изменения/дополнения), порядок внесения изменений и дополнений в Договор, ему понятны и ясны, принимает их без
каких-либо возражений и замечаний, и в дальнейшем претензий в отношении них Клиент предъявлять Банку не будет.

ДАЙЫНДАУ ЖЫЛДАМДЫҒЫ/ СРОЧНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

КОД СӚЗІ/ КОДОВОЕ
СЛОВО:
(баспа әріптерімен / (печатными буквами)
ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ (болған кезде)/ФАМИЛИЯ, ИМЯ,
ОТЧЕСТВО (при наличии):
ЛАТЫН ӘРІПТЕРІМЕН ТЕГІ,
АТЫ / ФАМИЛИЯ, ИМЯ
((жеке басын куәландырушы құжаттың деректемелері бойынша сәйкес толтырылады/заполняется
согласно данным документа, удостоверяющего личность)
ЛАТИНСКИМИ БУКВАМИ:
ТУҒАН КҤНІ /ДАТА
Кодовое слово
ЖСН/
22»ИИ
РОЖДЕНИЯ:
ИИН:
ТУЫЛҒАН ЖЕРІ/МЕСТО
РОЖДЕНИЯ
ТІРКЕУ ОРНЫНЫҢ МЕКЕНЖАЙЫ /АДРЕС
МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ:
НАҚТЫ ТҦРАТЫН МЕКЕНЖАЙЫ /АДРЕС
ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ: (егер тіркеу орнының
мекенжайымен сәйкес келмесе/если не совпадает с адресом
места регистрации)
ҦЯЛЫ ТЕЛЕФОН НӚМІРІ (НЕГ./ҚОС.)/НОМЕР СОТОВОГО
ТЕЛЕФОНА (ОСН/ДОП):
ЖЕКЕ БАСЫН КУӘЛАНДЫРУШЫ ҚҦЖАТТЫҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ (АТАУЫ)/ РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА,
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ (НАИМЕНОВАНИЕ):
СЕРИЯСЫ, НӚМІРІ, БЕРІЛГЕН КҤНІ ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫЛУ
МЕРЗІМІ, КІМ БЕРГЕН/ СЕРИЯ, НОМЕР, ДАТА ВЫДАЧИ И
СРОК ДЕЙСТВИЯ, КЕМ ВЫДАН:
ІС-ӘРЕКЕТІНІҢ ТҤРІ/ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ЖҦМЫС ОРНЫ /МЕСТО РАБОТЫ:
КАРТОЧКАНЫ АЛҒАН ЖЕРІ/МЕСТО ПОЛУЧЕНИЯ КАРТОЧКИ:
Сізден Банктік қызметтерге қосуды сҧраймын / Прошу Вас подключить к Банковским услугам:
SMS-хабарлама /SMS-уведомление
____________________ (подпись)
Иә/Да
Жоқ/Нет - ДСН–кодты телефон нӛміріңізге SMS–хабарлама арқылы ҧсыну/ПИН–код предоставить
посредством SMS–сообщения на номер телефона
………………………………………………………….
Осы ӛтінішке қол қоя отырып, тӛлем карточкасын пайдалану арқылы, кәсіпкерлік қызметпен байланысты ағымдағы
шот бойынша операцияларды жҥзеге асыру барысында Қазақстан Республикасының салық заңнамасының нормалары
мен талаптарын сақтау жауапкершілігін ӛзіме қабылдайтынымды хабарлаймын./
Подписание настоящего заявления сообщаю, что принимаю на себя ответственность за соблюдения норм и требований
налогового законодательства Республики Казахстан при осуществления операций по текущему счету, связанных с
предпринимательской деятельностью, с использованием платежной карточки
Осы Ӛтінішке қол қоя отырып, барлық қосымшаларымен (ӛзгерістерімен / толықтыруларымен), Интернет желісінде
www.vtb-bank.kz мекенжайында ВТБ Банк (Қазақстан) АҚ ЕҦ ресми сайтында орналасқан ВТБ Банк (Қазақстан) АҚ
ЕҦ карточкасын ҧстаушылардың жаднамасымен, ВТБ Банк (Қазақстан) АҚ ЕҦ қолданыстағы тарифтерімен бірге
Шарттың талаптарымен танысқанымды, оларға келісетінімді және сақтауға міндеттенетінімді растаймын, сонымен
бірге осы қызметті кӛрсеткені ҥшін тарифтермен танысқанымды және келісетінімді растаймын./
Подписанием настоящего Заявления подтверждаю, что с условиями Договора со всеми приложениями
(изменениями/дополнениями), памяткой для держателей карточек ДО АО ВТБ Банк (Казахстан), размещенными в сети
интернет на официальном сайте ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) по адресу www.vtb-bank.kz , с Правилами пользования
платежных карточек и действующими тарифами ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) ознакомлен, согласен и обязуюсь их
соблюдать, а также подтверждаю ознакомление и согласие с тарифами за оказание данных услуг.

КЛИЕНТТІҢ ҚОЛЫ/ПОДПИСЬ КЛИЕНТА:
(тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)/ (с указание фамилии, имени, отчества (при наличии))

Банктік шотты және тӛлем карточкасын ашуға қҧжаттар қабылданды және тексерілді/
Документы на открытие банковского счета и платежной карточки приняты и проверены
Банктік шоттың нӛмірі, банктік шоттың валютасы / Номер банковского счета, валюта банковского счета
________________________________________________________
Банк ВТБ (Қазақстан) ерекше қатынастармен байланысқан тҧлға /Лицо, связанное
 Жоқ /Нет
с ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) особыми отношениями

 Иә /Да

Кәсіпкерлік, жеке нотариалды, адвокаттың іс-әрекетін, жеке сот орындаушының
іс-әрекеттерін, кәсіби медиатордың іс-әрекетін орындаушы жеке тҧлға
/Физическое
лицо,
осуществляющее
предпринимательскую,
частную
нотариальную, адвокатскую деятельность, деятельность частного судебного
исполнителя, деятельность профессионального медиатора
Салық қызметінің органы берген, жеке кәсіпкер ретінде Ӛтініш берушінің
тіркелген есебін растаушы қҧжатты беру / Предоставление документа,
подтверждающего регистрационный учет Заявителя в качестве индивидуального
предпринимателя, выданного органом налоговой службы
Әрекет етпейтін салық тӛлеуші / Бездействующий налогоплательщик
Работник ДО АО Банк ВТБ (Казахстан),
ответственный за прием и проверку
документов/Банк ВТБ (Қазақстан) жҧмысшысы,
қҧжаттарды қабылдауға жауапты::

Операциялық бӛлімшенің басшысы/
бақылаушы/бақылаушы/қосымша жайдың бастығы/
Руководитель операционного
подразделения/контролер/
____________________________________
начальник дополнительного помещения

 Жоқ /Нет

 Иә /Да

 берілмеген /не предоставлен
 берілген /предоставлен
 Жоқ /Нет

 Иә /Да

«___» __________
20___ж/г.
(ФИО (при наличии))/ (Аты-жөні
(болған кезде))

(ФИО (при наличии))/ (Аты-жөні
(болған кезде))

( қолы /подпись, М.О./
М.П)
«___» __________
20___ж/г.
( қолы /подпись, М.О./
М.П)

