Утверждено Протоколом Правления ДБ АО «Сбербанк» № 30 от 12.08.2019 г.
Утверждено Решением Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» №26 от 27.08.2019г.
№ 1 Қосымша
«Жинақ банкі» АҚ ЕБ-да Digital банктік қызмет көрсетудің жалпы талаптарына
(заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар,
жеке сот орындаушылары үшін, кәсіби медиаторлар үшін)
Тіркеу № 1367/
Приложение № 1
к Общим условиям банковского обслуживания Digital в ДБ АО «Сбербанк»
(для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов,
адвокатов, частных судебных исполнителей, профессиональных медиаторов)
Регистрационный № 1367

DIGITAL ҚЫЗМЕТТЕРДІ АЛУ ТУРАЛЫ ШАРТ / ДОГОВОР О ПОЛУЧЕНИИ DIGITAL УСЛУГ
КЛИЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ АҚПАРАТ/ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ:
Клиенттің толық
атауы/ Полное
наименование
Клиента
БСН/БИН
ЖСН/ИИН
Клиент
қызметінің ерекше түрі қолма-қол шетел
валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру
саналатын, уәкілетті ұйым болып табылады ма?
/ Является ли Клиент уполномоченной организацией,
исключительным видом деятельности которой является
организация обменных операций с наличной иностранной
валютой?
Клиент кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке
кәсіпкер болып табылады ма? / Является ли Клиент
индивидуальным
предпринимателем,
осуществляющим
предпринимательскую деятельность?

□

Иә, және қолма-қол шетел валютасымен айырбастау
операцияларын ұйымдастыруға арналған лицензияның нөмірі мен
күнін көрсетіңіз / Да, и укажите номер и дату лицензии на организацию
обменных операций с наличной иностранной валютой
________________________________________________________________
Жоқ / Нет

□
□
□

Иә,/ Да
Жоқ / Нет

Клиент осы Digital қызметтерді алу туралы шарт арқылы Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389-бабына
сәйкес, «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-да Digital банктік қызмет көрсетудің жалпы талаптарына (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер,
жеке нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары үшін, кәсіби медиаторлар үшін) (бұдан әрі – Жалпы талаптар)
қосылуға ықылас білдіреді.
Осы арқылы Клиент:
1) Жалпы талаптармен танысқандығын, мәтінді түсінетіндігін, өз келісімін білдіретіндігін және оны тиісті түрде
орындауға міндеттенетіндігін;
2) осы Digital қызметтерді алу туралы шарт оны әрі қарай Банк Жалпы талаптармен бірге акцептілеген жағдайда, Digital
қызметтер шарты жасалғандығын;
3) Банкпен Сбербанк Бизнес Онлайн/SberBusiness сервисін қолдану арқылы Банктік шот шартын, банктік қызмет
көрсету шартын, АДМ қолдану арқылы қызмет көрсету шарттарын әдеттегі тәсілмен жасау мүмкіндігі туралы хабардар, бірақ
Жалпы талаптарға қосылу арқылы Digital қызметтер шартын жасауды таңдайды және жалпы талаптарға қосылу арқылы
Digital қызметтер шартын жасау Клиентті аталмыш Шарт жасау кезінде әдетте ұсынылатын құқықтардан айырмайтынын,
Банкті міндеттемелерді бұзғаны үшін жауапкершіліктен босатпайтынын не шектемейтінін немесе Клиент үшін анық
ауыртпалық туғызатын және Digital қызметтер шартының талаптарын анықтауға қатысуға мүмкіндігі болған жағдайда
Клиент өзінің мүдделеріне сәйкес қабылдамайтындай талаптар жоқ екенін мәлімдейді;Банк көрсететін қызметтердің
тарифтерімен танысқандығын және келісетіндігін;
4) Банктің ақшаны акцептсіз және даусыз алуын (есептен шығаруын), соның ішінде Digital қызметтер шартында
қарастырылған жағдайларда Банктің алдындағы қолда бар берешек мөлшерінде Банк ашқан және қызмет көрсететін кез
келген валютада Клиенттің кез келген шоттарын, Клиенттің Digital қызметтер шарты бойынша, сондай-ақ Банкпен жасалған
өзге міндеттемедер және/немесе өзге мәмілелер бойынша міндеттемелерді Клиенттің бұзуымен байланысқан Банктің өзге
шығыстары мен шығындары сомасын тікелей дебеттеу арқылы растайды.
Настоящим Договором о получении Digital услуг Клиент в соответствии со статьей 389 Гражданского кодекса Республики
Казахстан выражает желание присоединиться к Общим условиям банковского обслуживания Digital в ДБ АО «Сбербанк» (для
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов, частных судебных исполнителей,
профессиональных медиаторов) (далее – Общие условия).
Настоящим Клиент подтверждает, что:
1) ознакомился с Общими условиями, понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять
надлежащим образом;
2) настоящий Договор о получении Digital услуг, при условии его последующего акцептования Банком, в совокупности с
Общими условиями, является заключенным Договором Digital услуг;
3) уведомлен о возможности заключения с Банком договора банковского счета, договора банковского обслуживания с
использованием сервиса Сбербанк Бизнес Онлайн/SberBusiness, договора о предоставлении услуг с применением АДМ , обычным
способом, но делает выбор в пользу заключения Договора Digital услуг путем присоединения к Общим условиям, и настоящим
заявляет, что заключение Договора Digital услуг путем присоединения к Общим условиям не лишает Клиента прав обычно
предоставляемых по договорам такого вида, не исключает или ограничивает ответственность Банка за нарушение обязательств либо
не содержит других явно обременительных для Клиента условий, которые он, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не
принял бы при наличии у него возможности участвовать в определении условий Договора Digital услуг;
4) ознакомлен и согласен с Тарифами на услуги, оказываемые Банком;
5) дает свое безотзывное согласие на изъятие (списание) Банком денег путем прямого дебетования любых счетов Клиента в
любой валюте, открытых и обслуживаемых Банком, в размере имеющейся задолженности перед Банком в случаях, предусмотренных
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DIGITAL ҚЫЗМЕТТЕРДІ АЛУ ТУРАЛЫ ШАРТ / ДОГОВОР О ПОЛУЧЕНИИ DIGITAL УСЛУГ
Договором Digital услуг, а также сумм иных расходов и убытков Банка, связанных с нарушением Клиентом обязательств по Договору
Digital услуг, а равно по иным обязательствам и/или по иным сделкам, заключенным с Банком.

Осымен Клиент ________ данада, соның ішінде келесі өкілеттіктермен, кілт тасушысын - USB-кілтін (eToken) ұсынуды
сұрайды/Настоящим Клиент просит предоставить Носитель ключа – USB-ключ (eToken) в количестве: _______ штук, в том числе
со следующими полномочиями:
№

1

2

eToken өкілеттіктерінің түрі / Тип полномочий eToken

eToken саны/
Количество eToken

Құжаттарға қол қою өкілеттігі болмағанда, соның ішінде/
С отсутствием полномочий подписывать документы, из них:
құжаттарды қарау/просмотр документов
құжаттарды қарау және жасау/
просмотр и создание документов
Құжаттарға қол қою құқығымен, соның ішінде/
С правом подписи документов, из них:
бірінші қол қою құқығымен/с правом первой подписи
екінші қол қою құқығымен/с правом второй подписи
жалғыз қолды қою құқығымен/с правом единственной
подписи

Басшы/Руководитель_____________________________________________________________________________
(лауазымы, тегі, әкесінің аты/должность, фамилия, имя, отчество)

___________________
(қолы/подпись)

негізінде әрекет етуші/действующий на основании __________________________________________________________________________
(құжаттың (Жарғы/Сенімхат/өзге) аты, нөмірі мен күні/наименование, номер и дата документа (Устав/Доверенность/иное)

М.О./М.П. (болған кезде/при наличии)

Клиенттің мекенжайы / Адрес Клиента _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Клиенттің байланыс телефоны/Контактный телефон Клиента ___________________________________________

«_____» ___________________________20__ ж./г.

Утверждено Протоколом Правления ДБ АО «Сбербанк» № 30 от 12.08.2019 г.
Утверждено Решением Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» №26 от 27.08.2019г.
№ 1 Қосымша
«Жинақ банкі» АҚ ЕБ-да Digital банктік қызмет көрсетудің жалпы талаптарына
(заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар,
жеке сот орындаушылары үшін, кәсіби медиаторлар үшін)
Тіркеу № 1367/
Приложение № 1
к Общим условиям банковского обслуживания Digital в ДБ АО «Сбербанк»
(для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов,
адвокатов, частных судебных исполнителей, профессиональных медиаторов)
Регистрационный № 1367

DIGITAL ҚЫЗМЕТТЕРДІ АЛУ ТУРАЛЫ ШАРТ / ДОГОВОР О ПОЛУЧЕНИИ DIGITAL УСЛУГ
БАНК БЕЛГІЛЕРІ/
ОТМЕТКИ БАНКА
«Жинақ банкі» АҚ ЕБ
Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 050059, Әл-Фараби д-лы, 13/1 үй
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі Монетарлық операцияларды есепке алу басқармасындағы (ООКСП) коды 125,
Кор. шоты KZ82125KZT1001300306, БСК SABRKZKA, БСН 930740000137/
ДБ АО «Сбербанк»
Республика Казахстан, г. Алматы, 050059, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом13/1.
Кор.счет KZ82125KZT1001300306. код 125 в Управлении учета монетарных операций (ООКСП) Национального Банка Республики
Казахстан, БИК SABRKZKA, БИН 930740000137
__________________________________________________________________________________________________________________
(«Жинақ банкі» АҚ ЕБ операциялық бөлімшесінің атауы/орналасқан жері/
наименование и местонахождение операционного подразделения ДБ АО «Сбербанк»)

Digital қызметтер шарты / Договор Digital услуг___________________________________________________________________________________
(Клиенттің атауы/наименование Клиента)

№ _____________________________________________ от _________________ 20__ж/г.
Автоматты депозитарлық машинаны (АДМ) қолдана отырып, Қолма-қол ақшаны қабылдау, қайта есептеу және Клиенттің
ағымдағы шотына аудару бойынша қызметтерді алуға арналған Клиенттің бірегей сәйкестендіру нөмірі (БСН) / Уникальный
идентификационный номер (УИН) Клиента для получения услуг по приему наличных денег, пересчету и их зачислению на текущий
счет Клиента с применением Автоматической депозитарной машины (АДМ): _________________________________________

№ п/п *

1.

2.

3.

4.

5.

Ағымдағы шоттың/
№ текущего счета (ЖСК/ИИК)

Ағымдағы шоттың валютасы/
Валюта текущего счета
(қажеттісін көрсету/отметить необходимое)







Теңге/Тенге







Теңге/Тенге

Теңге/Тенге
Ресей рублі/Российский рубль

ЖСК/ИИК № ___________________________________________







ЖСК/ИИК № ___________________________________________







Теңге/Тенге
Ресей рублі/Российский рубль
АҚШ доллары/Доллар США
ЕУРО/ЕВРО







Теңге/Тенге

ЖСК/ИИК № ___________________________________________

ЖСК/ИИК № ___________________________________________

ЖСК/ИИК № ___________________________________________

Ресей рублі/Российский рубль
АҚШ доллары/Доллар США
ЕУРО/ЕВРО
Басқасы/Прочее, атап көрсету/а именно
____________________________
Ресей рублі/Российский рубль
АҚШ доллары/Доллар США
ЕУРО/ЕВРО
Басқасы/Прочее, атап көрсету/а именно
____________________________

АҚШ доллары/Доллар США
ЕУРО/ЕВРО
Басқасы/Прочее, атап көрсету/а именно
____________________________

Басқасы/Прочее, атап көрсету/а именно
____________________________
Ресей рублі/Российский рубль
АҚШ доллары/Доллар США
ЕУРО/ЕВРО
Басқасы/Прочее, атап көрсету/а именно
____________________________

* Осы Digital қызметтер шарты негізінде Клиентке ашылатын ағымдағы шоттар санына байланысты, кестедегі тармақтар
саны ұлғайтылуы мүмкін / Количество строк в таблице может быть увеличено в зависимости от количества текущих счетов,
открываемых Клиенту на основании настоящего Договора Digital услуг
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DIGITAL ҚЫЗМЕТТЕРДІ АЛУ ТУРАЛЫ ШАРТ / ДОГОВОР О ПОЛУЧЕНИИ DIGITAL УСЛУГ
БАНК БЕЛГІЛЕРІ/
ОТМЕТКИ БАНКА
Digital
қызметтер
шартын
қабылдадым,
Клиентті
сәйкестендіруді жүргіздім, шот ашу бойынша құжаттарды Орындаушы/Исполнитель (ТАӘ/ФИО)
тексердім/Договор Digital услуг принял, идентификацию Клиента
_________________________________________________
осуществил, документы по открытию счета проверил
_________________________________________________
(қолы/подпись, мөртабан/штамп)

Digital қызметтер шартын акцепттеуден бас тарту себебі
Орындаушы/Исполнитель (ТАӘ/ФИО)
(қажеттісін таңдау) /
В акцепте Договора Digital услуг отказал по причине (выбрать
_________________________________________________
необходимое):
_________________________________________________
(қолы/подпись, мөртабан/штамп)
 шот ашу бойынша құжаттардың берілмеуі/толық
берілмеуі/не предоставление/ не полное предоставление
Документов по открытию счета, атап айтқанда/а именно
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________;
 Клиенттің жұмыс істемейтін салық төлеушілер
тізімінде болуы/наличие Клиента в списке
бездействующих налогоплательщиков;
 Клиенттің Банкте бұрын ашылған шоты бойынша
салық органының шығыс операцияларын тоқтату
туралы өкімі/ инкассолық өкімі/ наличие по счету
Клиента, ранее открытому в Банке, инкассового
распоряжения/распоряжения о приостановлении
расходных операций, выставленного налоговым органом;
 «Заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға
(жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға
қарсы іс-қимыл туралы» ҚР Заңының талаптарына
сәйкес келмеуі/не соответствие требованиям Закона РК
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных незаконным путем, и финансированию
терроризма»;
 өзгесі/прочее, атап айтқанда/а именно
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________.

Digital қызметтер шарты акцепттелді, ағымдағы шотты ашуға
рұқсат етемін / Договор Digital услуг акцептован, открыть текущий
счет разрешаю
«_____» _________________________20____ ж./г.

Банктің уәкілетті тұлғасы (ТАӘ)/
Уполномоченное лицо Банка (ФИО)
________________________________________________
________________________________________________
(қолы/подпись, мөр/печать)

