
Клиент:__________________ 

 

Ағымдағы шотты ашу туралы қосылу Шартының 
(дара кәсіпкерлерге, адвокаттарға.  нотариустарға, жеке сот орындаушыларына, шаруа (фермерлік)қожалықтарына, 

кәсіпқой медиаторларға арналған)/ 

қосылу туралы Өтініші/Заявление о присоединении к Договору присоединения об открытии текущего счета (для 
индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, частных судебных исполнителей, крестьянских (фермерских) 

хозяйств, профессиональных медиаторов)  

______________________қ./г.                                                                                                                       
 

Осымен/Настоящим_________________________________________________________________________ атынан, 
                                        (дара кәсіпкердің/адвокаттың/нотариустың/жеке сот орындаушының,  шаруа (фермерлік) қожалықты, кәсіпқой медиатордың атауы көрсетіледі)/ 

_________________________________________________________________________________________________, 
                (указывается наименование индивидуального предпринимателя/адвоката/нотариуса/частного судебного исполнителя,  

 крестьянского (фермерского) хозяйства ,профессионального медиатора полностью) 

ЖСН/ИИН                         

 

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 ________ 

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

Қызмет түрі/ Вид деятельности  

Необходимое отметить 

□ дара кәсіпкерлік/индивидуальное предпринимательство 

□ жекеше нотариаттық қызмет/частная нотариальная 

деятельность 

□ адвокаттық қызмет/адвокатская деятельность 

□ жеке сот орындаушының қызметі/деятельность частного 

судебного исполнителя 

□  шаруа (фермерлік) қожалық/крестьянское (фермерское) 
хозяйство) 

□ кәсіпқой негізде медиатор ретіндегі қызмет/деятельность в 

качестве медиатора на профессиональной основе 

□ ___________________________________________ (басқа 

көрсетілсін/ указать иное) 

Дара кәсіпкерлік жүзеге асырылады/Предпринимательская деятельность осуществляется 

негізінде /на основании: 

Дара кәсіпкер/ адвокат/ нотариус/ жеке сот 

орындаушы/ кәсіпқой медиатор/ шаруа 

(фермерлік) қожалық ретінде мемлекеттік 
тіркеу туралы құжат/ Документ о 

государственной регистрации в качестве 

индивидуального 

предпринимателя/адвоката/нотариуса/частног

о судебного исполнителя/крестьянского 

(фермерского) хозяйства/профессионального 

медиатора 

Құжаттың түрі/Вид документа  

Кім берді/Кем выдан  

Құжаттың сериясы/нөмірі/ 

Серия/номер документа 
 

Берілген күні/Дата выдачи 

к/

д 

к/

д 

а/

м 

а/

м 

ж

/г 

ж

/г 

ж

/г 

ж

/г 

Экономика секторы/ Сектор 

экономики: 
 

 

ҚҰЖЖ/ ОКЭД: 
 

 

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: 
 



Клиент:__________________ 

 

Сіз шетел мемлекетінде маңызды мемлекеттік 

функциялар жүктелген (немесе бұрын жүктелген - 

өкілеттіктерден босатылған сәттен бастап 1 жылдан аз 

уақыт өтті) тұлға болып табыласыз ба, ал атап айтқанда,  

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 көрсетіңіз:/ 

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

___________________________________________________________________________. 

Ағымдағы шотты ашу туралы қосылу шартының (дара 

кәсіпкерлерге, адвокаттарға. нотариустарға, жеке сот 

орындаушыларына, шаруа (фермерлік)қожалықтарына, 

кәсіпқой медиаторларға арналған осы Қосылу туралы 

өтінішіне (бұдан әрі – Өтініш) қол қойып, Клиент Банк 

ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес 

ұйымымен (бұдан әрі – Банк) жасалатын, Ағымдағы 

шотты ашу туралы қосылу шартының дара кәсіпкерлерге, 

адвокаттарға. нотариустарға, жеке сот 

орындаушыларына, шаруа (фермерлік)қожалықтарына, 

кәсіпқой медиаторларға арналған,) (бұдан әрі – Шарт3) 

қолданыстағы редакциясына ерекшеліктерсіз, Клиент 

ретінде барлық құқықтары мен міндеттерді өзіне толық 

қабылдап алып қосылады. 

Подписанием настоящего Заявления о присоединении к 

Договору присоединения об открытии текущего счета (для 

индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, 

частных судебных исполнителей, крестьянских (фермерских) 

хозяйств, профессиональных медиаторов) (далее – 

Заявление) Клиент присоединяюсь к действующей редакции 

Договора присоединения об открытии текущего счета (для 

индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, 

частных судебных исполнителей, крестьянских (фермерских) 

хозяйств, профессиональных медиаторов) (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. 

Банктің ресми сайтында http://www.vtb-bank.kz (бұдан әрі 

– базалық Тарифтер) Интернет желісінде 

орналастырылған қолданыстағы базалық (стандартты) 

мөлшерлемелермен және Шарттың шеңберінде 

көрсетілетін қызметтер үшін комиссиялық 

сыйақылардың мөлшерлерімен танысуын және келісуін 
растайды, олардың төлемін базалық Тарифтерге сәйкес 

төлеуге міндеттенеді. Бұл ретте, Банкпен Шарттың 

шеңберінде көрсетілетін қызметтер үшін комиссиялық 

сыйақылардың мөлшерлемелерінің және мөлшерлерінің 

Клиенттің жеке өтінішіне сәйкес кезеңде және оның 

негізінде базалық Тарифтерге қарағанда төмен мөлшерде 

алынуы Шарттағы жағдайлардың өзгерісі болып 

табылмайды, Жеңілдіктік Тарифтердің қолданылу 

кезеңінің аяқталуы кезінде Шарт шеңберінде базалық 

Тарифтерге сәйкес қызметтердің ақысын төлеуге 

міндеттенемін. Базалық және жеңілдіктік Тарифтер 

Шарттағы мәтін бойынша Тарифтер деп аталынады. 

подтверждает ознакомление и согласие с  действующими 

базовыми (стандартными) ставками и размерами 

комиссионных вознаграждений за услуги, оказываемые в 

рамках Договора, размещенными в сети Интернет на 

официальном сайте Банка: http://www.vtb-bank.kz (далее – 

базовые Тарифы), обязуется осуществлять их оплату в 
соответствии с базовыми Тарифами. При этом,  взимание 

Банком ставок и размеров комиссионных вознаграждений за 

услуги, оказываемые в рамках Договора, в размере ниже, чем 

базовые Тарифы на основании и в период согласно отдельного 

заявления Клиента (далее – льготные Тарифы), не является 

изменением условий Договора, обязуюсь осуществлять 

оплату услуг в рамках Договора по истечении периода 

применения льготных Тарифов в соответствии с базовыми 

Тарифами. Базовые и льготные Тарифы по тексту Договора 

именуются Тарифы.  

 

КЕЛІСІМ:/СОГЛАСИЕ: 

Клиент Шартты жасау және орындау мақсатында Банкке 

Клиенттің (автоматтандыру құралдарымен қоса және 

оларсыз) дербес деректерін қолдануға және өңдеуге, 
оның ішінде үшінші тұлғаларға (оған қоса, ВТБ Тобына 

кіретін тұлғаларға) (оған дербес деректерге қолжеткізу, 

жинау, жүйелендіру, жинақтау, сақтау, жаңарту, өзгерту, 

қолдану, тарату, жариялау, оқшау қою және жою 

әрекеттері кіреді): тегі, аты, әкесінің аты (бар болған 

жағдайда), ұлты, жынысы, туылған күні мен жылы, жеке 

сәйкестендіру нөмірі, заңды мекенжайы, тұратын 

мекенжайы, байланыс құралының абоненттік нөмірі, 

жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, отбасылық 

және әлеуметтік жағдайы, жылжымалы және 

жылжымайтын мүліктің бар-жоқтығы, білімі, кәсібі және 

биометриалық дербес деректері туралы ақпаратты беру 

жолымен келісімін (бұдан әрі - Келісім) және Банкпен 

Ресей Федерациясының Орталық Банкісіне ол жайлы 

мәліметтерді, сонымен қатар мәліметтерді Ресей 

Федерациясының Орталық Банкісімен жасалған 

Клиент в целях заключения и исполнения Договора дает 

согласие (далее – Согласие) ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), 

БИН 080940010300 (далее – Банк) на использование и 
обработку персональных данных Клиента (как со средствами 

автоматизации, так и без таковых), в том числе путем 

передачи (включая трансграничную передачу) третьим лицам 

(включая  лиц, входящих в Группу ВТБ), (включая действия 

по доступу, сбору, систематизации, накоплению, хранению, 

обновлению, изменению, использованию, распространению, 

обезличиванию, блокированию и уничтожению персональных 

данных): фамилии, имени, отчества (при его наличии), 

национальности, пола, даты и места рождения, 

индивидуального идентификационного номера, 

юридического адреса, места жительства, абонентского номера 

средства связи, номера документа, удостоверяющего его 

личность, семейного и социального положения, наличия 

движимого и недвижимого имущества, образования, 

профессии и биометрических персональных данных, дает 

согласие Банку предоставлять сведения о нем Центральному 

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


Клиент:__________________ 

 

шарттар/келісімдер негізінде және/немесе Ресей 

Федерациясының заңнамасының талаптары шегінде 

үшінші тұлғаларға ұсынуға келісімін береді. Осы Келісім 

Банкке келешекте түсетін ақпаратқа да таралады. 

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./ 

Банку Российской Федерации, а также на предоставление 

сведений Центральным Банком России третьим лицам, с 

которым Центральным Банком России заключены 

договоры/соглашения и/или в силу требований 

законодательства Российской Федерации. Настоящее 

Согласие распространяется и на информацию, которая 

поступит в Банк в будущем. 

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. 

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:  

___________________________________________________________________________________________. 

Клиенттің қолы/Подпись Клиента: 

____________________ 

_________________________________________________ 
«___» _______________ 20____ж./г. 

 

Клиенттің Өтініштің данасын алуы туралы 

белгі/Отметка о получении Клиентом экземпляра 

Заявления: 

«___» _______________ 20____ж./г. 

_____________________/___________________ 

 

 
БАНК БЕЛГІЛЕРІ/ОТМЕТКИ БАНКААғымдағы шотты ашуға Өтініш пен құжаттарды қабылдап алдым, Клиентке 

сәйкестендіруді жүзеге асырдым/ Заявление и документы на открытие текущего счета принял, идентификацию Клиента 
осуществил. 

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі мемлекеттік кірістер Комитетінің сайтында Клиентті тексеру жүзеге асырылды 

– әрекетсіз деп танылған салық төлеушілердің тізімінің санында жоқ/Осуществлена проверка Клиента на сайте Комитета 

государственных доходов  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 бөлімшенің басшысы/ 

бақылаушы/қосымша жайдың бастығы/ 

Руководитель операционного     ____________________________________ 

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

 

Клиентке жеке сәйкестендіру кодын (-тарын) (бұдан әрі – ЖСК) беріп, 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) 

 

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

