
Приложение 1 к  Договору присоединения об 

открытии текущего счета физического лица, о 

выдаче и использовании дебетной платежной 

карточки  

(Интернет/мобильді банкинг  үшін)/(Для Интернет/Мобильного банкинга) 

 

                                                                    

Жеке тұлғаның 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, о выдаче и использовании дебетной платежной карточки 

Мен, өтінішке динамикалық сәйкестендіру кодын қою арқылы, 

https://www.vtb-bank.kz  мекенжайы бойынша Банк сайтында 

орналастырылған Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ Еншілес ұйымы 

(бұдан әрі-Банк) Басқармасымен бекітілген (____жылғы «___» 

№___ хаттама) Жеке тұлғаның ағымдағы шотын ашу туралы, 

дебеттік төлем карточкасын беру және пайдалану туралы 

қосылу шартына (бұдан әрі – Шарт) қосыламын, өтінішпен 

және Шартпен танысқанымды және толық көлемде шартсыз 

қабылдайтынымды, менде жария лауазымдық тұлға 

мәртебесінің жоқ екендігі жөнінде және Өтініштің, шоттың  

негізінде ашылатын мақсатты пайдалануын қоса алғанда, мен 

берген деректердің және мәліметтердің, сондай-ақ Өтініште 

көрсетілген деректер мен мәліметтердің шынайылығын 

куәландырамын. Клиент ретінде түгелімен барлық құқықтар 

мен міндеттерді өзіме қабылдай отырып, динамикалық 

сәйкестендіру кодын қоюдың Өтінішке өз қолыммен қол 

қоюмен теңестірілгенінен хабардармын және куәландырамын, 

және Банктен менің атыма дебеттік төлем карточкасын беруін, 

сондай-ақ келесі шарттарды ескере отырып, ағымдағы шотты 

ашуын сұраймын: 

Я, проставлением кода динамической идентификации в 

заявлении, присоединяюсь к Договору присоединения об 

открытии текущего счета физического лица, о выдаче и 

использовании дебетной платежной карточки, 

утвержденному Правлением ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) 

(далее – Банк) (протокол №___ от «»________года), 

размещенного на сайте Банка по адресу https://www.vtb-

bank.kz" (далее – Договор), подтверждаю ознакомление и 

безусловное принятие условий заявления и Договора в 

полном объеме,  достоверность предоставленных мной 

данных и сведений, а также данных и сведений, указанных в 

Заявлении, включая сведения об отсутствии у меня статуса 

публичного должностного лица и целевом назначении, 

открываемого на основании Заявления, счета. Осведомлен и 

подтверждаю, что проставление кода динамической 

идентификации приравнено к собственноручному 

подписанию Заявления, полностью принимая на себя все 

права и обязанности в качестве Клиента без исключений, и , 

прошу Банк выдать на мое имя дебетную платежную 

карточку, а также открыть текущий счет, с учетом 

следующих условий:  

Өтінішке динамикалық сәйкестендіру кодын қоя отырып, 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, Шарттың 10.1 т., 10.2 т., 10.3. т. 

 сәйкес шарттарда өңдеу мақсатында өңдеу көлемінде, 

тәсілдерінде, мерзімінде деректерді, оның ішінде дербес 

деректерді жинауға және өңдеуге  өз келісімімді беремін, 

сондай-ақ аталған келісім Клиенттің Банкке қол жетімді не 

белгілі, не Банкке белгілі болатын немесе қол жетімді болатын 

дербес деректеріне қолданылады. Сонымен қатар, мен Банкке 

осы ақпаратты Ресей Федерациясының Орталық Банкіне 

беруге, сондай-ақ Ресейдің Орталық Банкі шарттар/келісімдер 

жасасқан және/немесе Ресей заңнамасының талаптарына 

байланысты осы ақпаратты Ресей Орталық Банкінің үшінші 

тұлғаларға беруіне келісім беремін. 

Проставлением кода динамической идентификации в 

Заявлении, предоставляю ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), БИН 

080940010300 (далее – Банк) 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. 10.1., п. 10.2. , п. 

10.3. 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; 

КАРТОЧКАНЫҢ ТҮРІ/ ВИД КАРТОЧКИ:  

 
       VISA INSTANT         VISA CLASSIC        MASTERCARD STANDART         VISA GOLD          GOLD MASTERCARD         VISA PLATINUM            
 

        PLATINUM  MASTERCARD          VISA INFINITE           VISA VIRTUON 

 
 ӨНІМ/ ПРОДУКТ:  СТАНДАРТТЫ ШАРТТАР /СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ             

 

ЖСН/ИИН                         

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

Жеке басын 

куәландыратын  

құжат/Документ, 

удостоверяющий 

личность 

Құжаттың түрі/Вид документа/ Құжаттың 

сериясы/нөмірі/ 

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 

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 ________ 

Клиенттің тіркелген мекенжайы (тіркелген орны)/Адрес Клиенттің тұрғылықты мекенжайы (егер тіркелген 

https://www.vtb-bank.kz/
https://www.vtb-bank.kz/


регистрации Клиента (место прописки): мекенжайдан басқаша болса, толтырылады)/Адрес 

проживания Клиента (заполняется, если отличается от 

адреса регистрации): 

Қала/Елді мекен/Город/Населенный 

пункт 

 Қала/Елді мекен/Город/Населенный 

пункт 

 

Көше/ықшамаудан/Улица/микрорайон:  Көше/Ықшамаудан/Улица/микрорайон:  

Үй/Дом:  Үй/Дом:  

Үй телефоны/Домашний телефон: Ұялы/Мобильный 

телефон: 

Жеке e-mail  мекенжайы/Личный e-mail адрес: 

  
 

     КОД СӨЗІ/ КОДОВОЕ 

СЛОВО:  

 

ЛАТЫН ӘРІПТЕРІМЕН ТЕГІ, АТЫ / 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ЛАТИНСКИМИ 

БУКВАМИ: 

                            
(жеке басын куәландырушы құжаттың деректемелеріне сай толтырылады/заполняется согласно 

данным документа, удостоверяющего личность) 

Ұялы телефон нөмірі (негізгі/қосымша)/Номер сотового телефона  (основной/дополнительный)        

…………………………………….  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Дебеттік төлем карточкасын алдым:/Дебетную платежную карточку получил: 

 

_______________________________(ТАӘ, өз қолын қою)/(ФИО, подпись собственноручно) 

 

«»___________________жыл/года 

 

 

 

 

Құжаттарды қабылдауға жауапты Банк  ВТБ 

(Қазақстан) АҚ ЕҰ қызметкері:/Работник ДО АО 

Банк ВТБ (Казахстан), ответственный за прием и 

проверку  документов/ 

 

«___» _______ 20___ж/г. 

  

    ( қолы /подпись, М.О./ М.П)                                                                                                                                                                                                                                                 

Операциялық бөлімшенің басшысы/ 

бақылаушы/бақылаушы/қосымша жайдың бастығы/ 

Руководитель операционного  

подразделения/контролер/ начальник 

дополнительного помещения                           

 

 

 

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

кезде))                                   

«___» _______ 20__ж/г. 

  

    ( қолы /подпись, М.О./ М.П)                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Банктік шотты және төлем карточкасын ашуға құжаттар қабылданды және тексерілді/ 

Документы на открытие банковского счета и платежной карточки приняты и проверены 

 

Банктік шоттың нөмірі, банктік шоттың валютасы / Номер банковского счета, валюта банковского счета 

_____________________________________________________ 


