Утверждено Решением Правления ДБ АО «Сбербанк» № 33 от 09.09.2019г.
Утверждено Решением Совета Директоров № 30 от 20.09.2019г.
Тіркеу№1372
«Жинақ банкі» АҚ ЕБ-де қашықтан банктік
қызмет көрсету талаптарына (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар,
адвокаттар, жеке сот орындаушылары және кәсіби медиаторлар үшін) №1 Қосымша/
Приложение №1 к Условиям дистанционного банковского обслуживания
в ДБ АО «Сбербанк» (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, частных
нотариусов,адвокатов, частных судебных исполнителей, профессиональных медиаторов)
Регистрационный №1372

ҚАШЫҚТАН БАНКТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІ ҚОСУ ТУРАЛЫ ШАРТ /
ДОГОВОР О ПОДКЛЮЧЕНИИ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
КЛИЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ АҚПАРАТ/ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ
Толық атауы/
Полное наименование

Резиденттік белгісі/Признак резидентства

□

Резидент/Резидент

□

Бейрезидент/Нерезидент

Резиденттік елі/Страна резидентства _______________

БСН/БИН
ЖСН/ИИН

Соңғы қаржы жылына жылдық сатылымдар кӛлемі
/Годовой объѐм продаж за последний финансовый год

□ 150 млн. теңгеден кем/менее 150 млн. тенге
□ 150 млн. теңгеден бастап 1 млрд. теңгеге дейін/
от 150 млн. тенге до 1 млрд. тенге
□ 1 млрд. теңгеден 15 млрд. теңгеге дейін/
от 1 млрд. до 15 млрд. тенге
□ 15 млрд. теңгеден жоғары/свыше 15 млрд. тенге

Осы Қашықтан банктік қызмет кӛрсетуді қосу туралы шарт арқылы Клиент Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің
389 бабына сәйкес «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-де қашықтан банктік қызмет кӛрсету талаптарына (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жеке
нотариустер, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін) (бұдан былай – «Қашықтан банктік қызмет кӛрсету
талаптары») қосылу ниетін білдіреді.
Осы арқылы клиент:
1) Қашықтан банктік қызмет кӛрсету талаптарымен танысқанын, оларды толық кӛлемде қабылдайтынын, мәтінін түсінетінін,
олармен келісетінін және оларды тиісті дәрежеде орындайтынын;
2) осы Қашықтан банктік қызмет кӛрсетуді қосу туралы шарт, оны кейіннен «Жинақ банкі» АҚ ЕБ (бұдан әрі - Банк)
акцепттейтін жағдайда, Қашықтан банктік қызмет кӛрсету талаптарымен бірлесіп жасалған қашықтан банктік қызмет кӛрсету
шартын білдіретінін (бұдан әрі – «Қашықтан банктік қызмет кӛрсету шарты»);
3) Банкпен Қашықтан банктік қызмет кӛрсету шартын әдеттегі тәсілмен жасау мүмкіндігі туралы хабардар екенін, бірақ
Қашықтан банктік қызмет кӛрсету шартын Қашықтан банктік қызмет кӛрсету талаптарына қосылу жолымен жасауды таңдайды
және осы арқылы Қашықтан банктік қызмет кӛрсету шартын Қашықтан банктік қызмет кӛрсету талаптарына қосылу жолымен
жасау Клиентті әдетте осындай шарттар бойынша ұсынылатын құқықтардан айырмайтынын, міндеттемелерді бұзғаны үшін Банктің
жауапкершілігін алып тастамайтынын немесе шектемейтінін немесе Клиент, ӛзінің ұғынықты түсінілетін мүдделерінен, Қашықтан
банктік қызмет кӛрсету шартының талаптарын анықтауға қатысу мүмкіндігі болған жағдайда қабылдамайтын, Клиентке ауыр
келетін басқа талаптары жоқ екенін мәлімдейді;
4) Банк кӛрсететін Қызметтер тарифтерімен танысқанын және келісетіндігін;
5) Клиенттің Банкте ашылған және қызмет кӛрсетілетін кез келген валютадағы кез келген шоттарын тікелей дебеттеу
жолымен және Қашықтан банктік қызмет кӛрсету шартында қарастырылған ӛзге жағдайларда банк қызметтерін кӛрсету ақысы
бойынша Банк алдындағы қолда бар берешегінің мӛлшерінде, сонымен қатар Клиенттің Қашықтан банктік қызмет кӛрсету шарты
бойынша міндеттемелерін бұзуымен, сондай-ақ Банкпен жасалған ӛзге міндеттемелер және/немесе ӛзге мәмілелерге байланысты
Банктің ӛзге шығыстары мен шығындары сомаларын Банктің даусыз алуына (шығынға шығаруына) ӛзінің қайтарып алусыз
келісімін беретінін растайды.
Настоящим Договором о подключении дистанционного банковского обслуживания Клиент в соответствии со статьей 389
Гражданского кодекса Республики Казахстан выражает желание присоединиться к Условиям дистанционного банковского обслуживания в
ДБ АО «Сбербанк» (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов и частных судебных
исполнителей, профессиональных медиаторов) (далее – «Условия дистанционного банковского обслуживания»).
Настоящим Клиент подтверждает, что:
1) ознакомился с Условиями дистанционного банковского обслуживания, принимает их в полном объеме, понимает их текст,
выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять надлежащим образом;
2) настоящий Договор о подключении дистанционного банковского обслуживания, при условии его последующего акцептования
ДБ АО «Сбербанк» (далее – «Банк») в совокупности с Условиями дистанционного банковского обслуживания является заключенным
Договором дистанционного банковского обслуживания;
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в ДБ АО «Сбербанк» (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, частных
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ҚАШЫҚТАН БАНКТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІ ҚОСУ ТУРАЛЫ ШАРТ /
ДОГОВОР О ПОДКЛЮЧЕНИИ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
3) осведомлен о возможности заключения с Банком сделки по получению услуг дистанционного банковского обслуживания
обычным способом, но делает выбор в пользу заключения Договора дистанционного банковского обслуживания путем присоединения к
Условиям дистанционного банковского обслуживания, и настоящим заявляет, что заключение Договора дистанционного банковского
обслуживания путем присоединения к Условиям дистанционного обслуживания, 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 дистанционного банковского обслуживания;
4) ознакомлен и согласен с Тарифами на услуги, оказываемые Банком;
5) дает свое безотзывное согласие на бесспорное изъятие (списание) Банком путем прямого дебетования любых счетов Клиента
в любой валюте, открытых и обслуживаемых Банком, в размере имеющейся задолженности перед Банком по оплате услуг Банка или в
иных случаях, предусмотренных Договором дистанционного банковского обслуживания, а также сумм иных расходов и убытков Банка,
связанных с нарушением Клиентом обязательств по Договору дистанционного банковского обслуживания, а равно по иным
обязательствам и/или по иным сделкам, заключенным с Банком.

Осымен Клиент ________ данада, соның ішінде келесі ӛкілеттіктермен, 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 ӛкілеттіктерінің түрі / Тип полномочий eToken

eToken саны/
Количество eToken

Құжаттарға қол қою ӛкілеттігі 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

Клиент ________________________________________________________________________________
(Клиенттің/Клиенттің өкілетті тұлғасының лауазымы, аты-жөні/должность, фамилия, имя,
отчество Клиента/уполномоченного представителя Клиента)

_________________
(қолы/подпись)

действующий на основании ______________________________________________________________________________ негізінде әрекет етуші
(құжаттың (Жарғы/Сенімхат/Куәлік/басқа) атауы, нөмірі және күні/
наименование документа (Устав/Доверенность)

Клиенттің М.О. (бар болса) / М.П. Клиента (при наличии)

Клиенттің байланыс телефоны/Контактный телефон Клиента ______________________________

Клиенттің мекенжайы/Адрес Клиента ____________________________________________________

«_____» ___________________________20__ ж./г.
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ҚАШЫҚТАН БАНКТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІ ҚОСУ ТУРАЛЫ ШАРТ /
ДОГОВОР О ПОДКЛЮЧЕНИИ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
БАНК БЕЛГІЛЕРІ/ОТМЕТКИ БАНКА
«Жинақ банкі» АҚ ЕБ
Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 050059, Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 13/1 үй
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Монетарлық операцияларды есепке алу басқармасындағы (ООКСП) кор. шоты
KZ82125KZT1001300306, коды 125, 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 және орналасқан жері/
наименование и местонахождение операционного подразделения ДБ АО «Сбербанк»)

Қашықтан банктік қызмет кӛрсету шарты / Договор дистанционного банковского обслуживания _______________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
(Клиенттің атауы/наименование Клиента)

№ ____ от _________________ 20__ж/г.

Қашықтан банктік қызмет кӛрсету шартын қабылдадым, Клиентті
сәйкестендіруді жүргіздім, қашықтан банктік қызмет кӛрсетуді қосу

Орындаушы (аты-жӛні)/Исполнитель (ФИО) _________________

бойынша құжаттарды тексердім/Договор о подключении дистанционного _________________________________________________________
обслуживания принял, идентификацию Клиента осуществил, документы по
подключению дистанционного банковского обслуживания проверил

Келесі себептермен Қашықтан банктік қызмет кӛрсетуді қосу туралы
шартты акцепттеуден бас тарттым (қажеттісін таңдау)/В акцепте

_________________________________________________________
(қолы/подпись)

Орындаушы (аты-жӛні)/Исполнитель (ФИО) _________________

Договора о подключении дистанционного банковского обслуживания отказал _________________________________________________________
по причине (выбрать необходимое):



қашықтан банктік қызмет кӛрсетуді қосу бойынша

_________________________________________________________
(қолы/подпись, мөртабан/штамп)

құжаттарды ұсынбау/толық ұсынбау, яғни/не
предоставление/не полное предоставление документов по
подключению дистанционного банковского обслуживания, а
именно _______________________
______________________________________________________;



Ӛзгесі, атап айтқанда / прочее, а именно
_______________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________.
Қашықтан банктік қызмет кӛрсетуді қосу туралы шарт акцепттелді,
қашықтықтан банктік қызметке қосылуға рұқсат етемін/Договор о

Банктің ӛкілетті тұлғасы (аты-жӛні)/Уполномоченное лицо Банка

подключении дистанционного банковского обслуживания акцептован,

(ФИО) _________________________________________________

подключение к дистанционному банковскому обслуживанию разрешаю
«_____» _________________________20____ ж./г.

_______________________________________________________
(қолы/подпись, мөр/печать)

