
 

Приложение 1 
 

к Регламенту проведения документарных операций и обслуживания банковских гарантий в Головном офисе 
Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан). 
 
Мақұлданды/ Одобрено: ________________  

 

Банк кепілдігін беруге өтініш/ Заявление на предоставление банковской гарантии 
 

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ, Алматы қ. 

ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), г. Алматы 

Күні   20__ ж. ___. ____________ 

Дата   ___. ____________.20__ г. 

Өтініш беруші: атауы, мекенжайы, СТН 

Заявитель: наименование, адрес, РНН 

 

Бенефициар: атауы, мекенжайы (бенефициар тілінде толтырылады) 

Бенефициар: наименование, адрес (заполняется на языке бенефициара) 

 
 

Бенефициар Банкі және Бенефициар шотының № (белгілі болған 

жағдайда)/ Банк Бенефициара и № счета Бенефициара (если известен) 

 

Банктік кепілдік беруіңізді сұраймыз: 
Просим предоставить банковскую гарантию: 

 конкурсқа қатысуға/на участие в конкурсе 

 міндеттемелерді орындауға/исполнения обязательств 

 төлемге/платежа 

 аванстық төлемді қайтаруға/возврата авансового  
платежа 

 несиені өтеуге/погашения кредита 
 
 
 
 

 контркепілдікке/контргарантию 

Кепілдік сомасы және валютасы (санмен және жазумен) 
Сумма и валюта гарантии (цифрами и прописью) 

 
 

Банктік кепілдік №   
Банковская гарантия № ________________________ 

 

Кепілдіктің күшінде болу мерзімі (қажеттісін көрсету керек)/ 

Срок действия гарантии (нужное указать):  

 Кепілдік 20 ____ж._______ бастап  20____ж.._______ дейін/ 
    Гарантии с ____._____20__г. по  ____._____20__г. 

 20 ____ж._______ бастап Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ кепілдік 
түпнұсқасы қайтарылғанға дейін немесе кепілдік бойынша 
міндеттемелерден босату туралы бенефициардың ресми хаты 
берілгенге дейін */ 

 С ____._____20__г. до момента возврата в ДО АО Банк ВТБ  
(Казахстан) оригинала гарантии или предоставления официального 
письма Бенефициара об освобождении от обязательств по гарантии* 
 

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ контркепілдігі күшінде болатын 
мерзім:** 

20 ____ж._______ бастап 20 ____ж._______ дейін  
Срок действия контргарантии ДО АО Банк ВТБ (Казахстан):** 

с ____._____20__г. по  ____._____20__г. 
 

Банк-кепілгер: банктің атауы, мекенжайы, S.W.I.F.T. 

(контркепілдік берілген жағдайда) 
Банк-гарант: название банка, адрес, S.W.I.F.T. (в случае 

выпуска контргарантии) 

Конкурстық өтінім күшінде болатын мерзім: 

20 ____ж._______ бастап 20 ____ж._______ дейін 
Срок действия конкурсной заявки: 

с ____._____20__г. по  ____._____20__г. 
 

Келісім-шарт: № және күні/ Контракт: № и дата 
 

Жалпы өтінім сомасы/ Общая сумма заявки:      

 
 

Келісім-шарт мәні/ Предмет контракта:  

 

Конкурстың толық атауы/ Полное наименование конкурса,  
лота (-ов):  
 
 

 
 

Конкурстік құжаттама:№ және күн /Конкурсная документация:№ и дата 

Кепілдікті  шығару/Выпустить гарантию:      

□ СВИФТ жүйесі бойынша/по системе СВИФТ 

□ бенефициарға беру үшін Өтініш берушінің байланыстырушы тұлғасына беру немесе қолма қол беру/нарочно и передать 

контактному лицу Заявителя для передачи бенефициару 

□ бенефициарға мекен-жайы бойынша қолма қол беру/нарочно и передать бенефициару по 
адресу______________________________________________________ 

 



 

Ерекше шарттар:/Особые условия:_____________________________________________________________________________ 

 

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ кепілдігі бойынша банк комиссиялары мен шығындары/Банковские комиссии и расходы по  
гарантии ДО АО Банк ВТБ (Казахстан): 

 Өтініш беруші есебінен/за счет Заявителя 

 Бенефициар есебінен/за счет Бенефициара 
Кепілгер банктің кепілдігі бойынша банк комиссиялары мен шығындары/Банковские комиссии и расходы по гарантии 
Банка гаранта: 

 Өтініш беруші есебінен/за счет Заявителя 

 Бенефициар есебінен/за счет Бенефициара 
Кепілдігі бойынша басқа комиссиялар мен шығындар/Прочие комиссии и расходы по гарантии:  

 Өтініш беруші есебінен (комиссия түрін көрсету қажет) / за счет Заявителя (указать вид комиссии) 

___________________________________________________________ 

 Бенефициар есебінен (комиссия түрін көрсету қажет) / за счет Бенефициара (указать вид комиссии) 
_________________________________________________________ 
 
 

Осы арқылы кепілдік бойынша барлық банк комиссиялары мен шығындарды төлеу бойынша міндеттемені өзімізге аламыз және 
Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ға банктерде ашылған банк есеп-шоттарымыздан қолданыстағы тарифтерге сәйкес Банк ВТБ 
(Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның барлық комиссиялық сомаларын, сонымен қатар шетел банктерінің сомаларын акцептісіз тәртіпте есептен 
шығару құқығын береміз, сонымен қатар бейрезидент банкке комиссиялық табысты төлеумен байланысты ҚР аумағында төлеуге 
жататын төлем көзіне салынатын табыс салығын бюджетке аударып, төлеуге міндеттенеміз /Настоящим принимаем на себя 
обязательство по оплате всех банковских комиссий и расходов по гарантии и предоставляем право ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) 
списывать со всех  наших банковских счетов, открытых в банках, в безакцептном порядке все суммы комиссионных вознаграждений 
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в соответствии с действующими тарифами, суммы комиссий иностранных банков, а также обязуемся 
самостоятельно исчислить и уплатить в бюджет подоходный налог у источника выплаты, подлежащий уплате на территории РК, 
связанный с выплатой комиссионного дохода банку-нерезиденту. 

Кепілдік бағынады/Гарантия подчиняется:  

□ Қазақстан Республикасының заңнамасына/ Законодательству Республики Казахстан  

□ Кепілгер банктің заңнамасына/Законодательству банка-гаранта 

□ Талап ету бойынша кепілдікке арналған сәйкестендірілген ережелерге (URDG 758) (МТП № 758 басылым, 2010 редакция)/ 
Унифицированным правилам для гарантий по требованию (URDG 758) (публикация МТП № 758, редакция 2010) 

 

Клиенттің байланыстырушы тұлғасы (аты-жөні, телефоны)/ Контактное лицо клиента (Ф.И.О., телефон):  

 

Клиент толтырады/Заполняется клиентом  

Кепілдік бойынша орын толтыруды, комиссияларды, 
шығындарды банктік шотымыздан есептен шығаруды 
сұраймыз/ Просим Вас списать покрытие, комиссии и 
расходы по гарантии с нашего банковского  счета 
№__________________ 
Валюталық шот №/ Валютный счет № _______________ 
 
(Бас) директор/ 
Генеральный директор________________________      
                                                                                                
Бас бухгалтер / 
Главный бухгалтер________________________М.О./М.П.   
 

Банктің белгілері/ Отметки Банка 

№ ________________________ мәміле паспорты қолданыстағы ҚР 
экспорттық-импорттық валюта бақылау ережелеріне толық сәйкес 
түрде рәсімделген/  
Паспорт сделки № ________________________оформлен в полном 
соответствии с действующими Правилами осуществления экспортно-
импортного валютного контроля в РК. 
 
Валюталық бақылаушы/  
Валютный контролер_______________________ 
 

 
* контркепілдік күшінде болатын мерзім құжаттардың пошта арқылы тасымалдануына байланысты (төлемге Бенефициар талабының түпнұсқасын 
және талапқа қоса ұсынылатын құжаттарды контркепілгер Банкінің мекенжайына жіберу үшін кепілгер Банкке талап етілетін уақытқа байланысты) 
үнемі кепілдік күшінде болатын мерзімнен 15-45 күнтізбелік күнге ұзақ болады. 
 
* срок действия контргарантии всегда на 15-45 календарный дней дольше срока действия гарантии из-за почтового пробега документов (времени, 
которое может понадобиться Банку-гаранту для отправки оригинала требования Бенефициара на оплату и документов, сопровождающих 
требование, в адрес Банка-контргаранта.                           


