
 

 

 

Кешенді банктік қызмет көрсету үлгілік шартқа (қосылу шарттарында)  

№3 Қосымша 

(жеке тұлғаларға арналған) 

(Банкімен ерекше қатынастар арқылы  

байланысты тұлғалар үшін) 
 

/Приложение № 3  к Типовому Договору комплексного банковского обслуживания  

(на условиях присоединения) 

((для физических лиц) 

(для лиц, связанных с Банком 

особыми отношениями)) 

 

 
                                                                   …………………………………… 

Жеке тұлғаның ағымдағы шотын ашу туралы, дебеттік төлем карточкасын беру және пайдалану туралы ӨТІНІШ 

/ ЗАЯВЛЕНИЕ об открытии текущего счета физического лица, о выдаче и использовании дебетной платежной 

карточки 

Осымен, мен,       
                                     (толғымен тегі, аты іәкесінің аты (болған жағдайда) көрсетіледі) 

осы Өтінішке қол қою арқылы, Банкке менің атыма дебеттік 

төлем карточкасын (бұдан әрі – Негізгі карточка) беруге, 

сондай-ақ, төмендегі шарттарды ескере отырып, Негізгі 

карточканы пайдалана отырып, операциялар жасау үшін менің 

атыма ағымдағы шот ашуға уәкілеттік беремін: 

 

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

путем подписания настоящего Заявления, уполномочиваю 

Банк выдать на мое имя дебетную платежную карточку (далее 

– Основная карточка), а также открыть на мое имя текущий 

счет для совершения операций с использованием Основной 

карточки, с учетом следующих условий:  

КАРТОЧКАНЫҢ ТҮРІ/ ВИД КАРТОЧКИ:  

 
       VISA INSTANT         VISA CLASSIC        MASTERCARD STANDARD         VISA GOLD          GOLD MASTERCARD         VISA PLATINUM            

 

        PLATINUM  MASTERCARD          VISA INFINITE            
 

 ӨНІМ/ ПРОДУКТ:          ЖАЛАҚЫ ЖОБАСЫ/ЗАРПЛАТНЫЙ ПРОЕКТ             БАНК ҚЫЗМЕТКЕРІ /РАБОТНИК БАНКА             СТАНДАРТТЫ 

ШАРТТАР /СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ             
 

ВИД СЧЕТА: АҒЫМДАҒЫ /ТЕКУЩИЙ    ШОТ ВАЛЮТАСЫ/ВАЛЮТА СЧЕТА  :      ТЕҢГЕ/ТЕНГЕ   RUR/RUR    АҚШ ДОЛЛАРЫ/ДОЛЛАРЫ 

США   ЕУРО/ЕВРО                                     
                 

    ДАЙЫНДАУ ЖЫЛДАМДЫҒЫ/ СРОЧНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:                                                                                                                          

 КОД СӨЗІ/ КОДОВОЕ 

СЛОВО:  

 

ЖЕКЕ БАСЫН КУӘЛАНДЫРУШЫ ҚҰЖАТТЫҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ (АТАУЫ)/ РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, 

УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ (НАИМЕНОВАНИЕ): 

 

      Сізден Банктік қызметтерге қосуды сұраймын /Прошу Вас подключить к Банковским услугам: 

        SMS-хабарлама /SMS-уведомление          ____________________ (подпись) 

        Иә/Да        Жоқ/Нет - ДСН–кодты телефон нөміріңізге SMS–хабарлама арқылы ұсыну/ПИН–код предоставить 

посредством SMS–сообщения на номер телефона          ………………………………………………………….  

    

 

КАРТОЧКАНЫ АЛҒАН ЖЕРІ/ МЕСТО ПОЛУЧЕНИЯ КАРТОЧКИ:                                     

Осы өтінішке қол қоя отырып, Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ карточкаларын ұстаушыларға арналған жаднамамен, Төлем 

карточкаларын пайдалану ережелерімен және Интернет желісінде www.vtb-bank.kz мекенжайы бойынша Банк ВТБ 

(Қазақстан) АҚ ЕҰ ресми сайтында орналасқан Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ қолданыстағы тарифтерімен таныстым, 

олармен келісемін және оларды сақтауға міндеттенемін, сондай-ақ осы қызметтерді көрсету тарифтерімен 

танысқанымды және келіскенімді растаймын. Мен ұсынған деректер мен мәліметтердің, сондай-ақ жеке басын 

куәландыратын құжат, мекенжайлар мен байланыс деректері туралы, онда жария лауазымды тұлға мәртебесінің жоқ 

екендігі туралы мәліметтерді қоса алғанда, осы Өтінішті беру сәтінде Кешенді банктік қызмет көрсетудің үлгілік 

шартына (қосылу шарттарында) қосылу туралы өтініште көрсетілген деректер мен мәліметтердің дұрыстығын 

растаймын./Подписанием настоящего Заявления подтверждаю, что с памяткой для держателей карточек ДО АО ВТБ 

Банк (Казахстан),  Правилами пользования платежных карточек и действующими тарифами   ДО АО Банк ВТБ 

(Казахстан),  размещенными в сети интернет на официальном сайте  ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) по адресу www.vtb-

bank.kz  ознакомлен, согласен и обязуюсь их соблюдать, а также подтверждаю ознакомление и согласие с тарифами за 

оказание данных услуг.  Подтверждаю достоверность предоставленных мной данных и сведений, а также данных и 

сведений, указанных в Заявлении о присоединении к Типовому Договору комплексного банковского обслуживания (на 

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


Клиенттің қолы/Подпись Клиента: ____________________ 

_____________________________________________________ 

«___» _______________ 20____ж./г. 
 

Отметка о получении Клиентом экземпляра Заявления: 

«___» _______________ 20____ж./г. 

_____________________/_________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Кәсіпкерлік, жеке нотариалды, адвокаттың іс-әрекетін, жеке сот орындаушының іс-

әрекеттерін, кәсіби медиатордың іс-әрекетін орындаушы жеке тұлға /Физическое 

лицо, осуществляющее предпринимательскую, частную нотариальную, 

адвокатскую деятельность, деятельность частного судебного исполнителя, 

деятельность профессионального медиатора 

  Жоқ /Нет               Иә /Да 

Салық қызметінің органы берген, жеке кәсіпкер ретінде Өтініш берушінің тіркелген 

есебін растаушы құжатты беру / Предоставление документа,  подтверждающего 

регистрационный учет Заявителя в качестве индивидуального предпринимателя, 

выданного органом налоговой службы 

 берілмеген /не предоставлен 

Әрекет етпейтін салық төлеуші / Бездействующий налогоплательщик   Жоқ /Нет               Иә /Да 

Работник ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), 

ответственный за прием и проверку  

документов/Банк  ВТБ (Қазақстан) жұмысшысы, 

құжаттарды қабылдауға жауапты: 

 

(ФИО (при наличии))/ (Аты-жөні 

(болған кезде))                                   

«___» __________ 

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)                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

условиях присоединения) на момент подачи настоящего Заявления,, включая сведения о документе, удостоверяющем 

личность, адресах и контактных данных, об отсутствии у него статуса публичного должностного лица. 

www.vtb-bank.kz мекенжайы бойынша орналастырылған хабарлама мәтінімен танысу арқылы  «Қазақстанның 

депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ-ның кепілді өтемінің  тәртібі мен мерзімі туралы хабарландым./Уведомлен о 

порядке и сроке выплаты АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» гарантийного возмещения путем 

ознакомления  с текстом уведомления, размещенным по  адресу: www.vtb-bank.kz. 

 

   

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 

________________________________________________________ 

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


 

 

 

 

 

Кешенді банктік қызмет көрсету үлгілік шартқа (қосылу шарттарында)  

3 Қосымша 

(жеке тұлғаларға арналған) 

(Банкімен ерекше қатынастар арқылы  

байланысты тұлғалар үшін) 
 

 

Приложение 3 к Типовому Договору комплексного банковского обслуживания  

(на условиях присоединения) 

((для физических лиц) 

(для лиц, связанных с Банком 

особыми отношениям,)) 

 

 

                                                                    

Жеке тұлғаның ағымдағы шотын ашу туралы, дебеттік төлем карточкасын беру және пайдалану туралы 

ӨТІНІШ/ ЗАЯВЛЕНИЕ об открытии текущего счета физического лица, о выдаче и использовании дебетной 

платежной карточки 

Мен, өтініште динамикалқ сәйкестендіру кодын қоя отырып, 

менімен ұсынылған деректер мен мәліметтердің, сондай-ақ осы 

Өтінішті беру сәтінде Кешенді банктік қызмет көрсетудің үлгі 

шартына қосылу туралы Өтініште (қосымша шарттарында) 

көрсетілген деректер мен мәліметтердің, жеке басын 

куәландыратын құжат, мекенжайлары мен байланыс деректері 

туралы, онда жария лауазымды адам мәртебесінің болмауы 

туралы мәліметтерді қоса алғанда, дұрыстығын растаймын, 

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ карточкаларын ұстаушыларға 

арналған жаднамамен, Төлем карточкаларын пайдалану 

ережелерімен және Интернет желісінде www.vtb-bank.kz 

мекенжайы бойынша Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ ресми 

сайтында орналасқан Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ 

қолданыстағы тарифтерімен таныстым, олармен келісемін және 

оларды сақтауға міндеттенемін, сондай-ақ осы қызметтерді 

көрсету тарифтерімен танысқандығымды және келісімімді 

растаймын, динамикалық сәйкестендіру кодын қою өтінішке өз 

қолымен қол қоюға теңестірілгені туралы хабардармын және 

растаймын, клиент ретінде барлық құқықтар мен міндеттерді 

толықтай өзіме аламын, және Банктен менің атыма дебеттік 

төлем карточкасын беруді, сондай-ақ мынадай шарттарды 

ескере отырып, ағымдағы шот ашуды сұраймын: 

 

Я, проставлением кода динамической идентификации в 

заявлении, подтверждаю достоверность предоставленных 

мной данных и сведений, а также данных и сведений, 

указанных в Заявлении о присоединении к Типовому 

Договору комплексного банковского обслуживания (на 

условиях присоединения) на момент подачи настоящего 

Заявления,, включая сведения о документе, удостоверяющем 

личность, адресах и контактных данных, об отсутствии у него 

статуса публичного должностного лица, ознакомлен и 

согласен с  памяткой для держателей карточек ДО АО ВТБ 

Банк (Казахстан),  Правилами пользования платежных 

карточек и действующими тарифами   ДО АО Банк ВТБ 

(Казахстан),  размещенными в сети интернет на официальном 

сайте  ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) по адресу www.vtb-

bank.kz  и обязуюсь их соблюдать, а также подтверждаю 

ознакомление и согласие с тарифами за оказание данных 

услуг, 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:  

КАРТОЧКАНЫҢ ТҮРІ/ ВИД КАРТОЧКИ:  

 
       VISA INSTANT         VISA CLASSIC        MASTERCARD STANDARD         VISA GOLD          GOLD MASTERCARD         VISA PLATINUM            
 

        PLATINUM  MASTERCARD          VISA INFINITE            

 
 ӨНІМ/ ПРОДУКТ:  СТАНДАРТТЫ ШАРТТАР /СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ             

 

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 ________ 
 

     КОД СӨЗІ/ КОДОВОЕ 

СЛОВО:  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Дебеттік төлем карточкасын алдым:/Дебетную платежную карточку получил: 

 

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

 

«»___________________жыл/года 

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


 

 

 

 

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 

_____________________________________________________ 


