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Тіркеу № 1368

Регистрационный № 1368

«Жинақ банкі» АҚ ЕБ-да
ағымдағы шот ашу және қызмет
көрсету талаптары

Условия
открытия и обслуживания текущего счета
в ДБ АО «Сбербанк»

(заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер,
жеке нотариустер, адвокаттар,
жеке сот орындаушылары,
кәсіби медиаторлар үшін)

(для юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов,
адвокатов, частных судебных исполнителей,
профессиональных медиаторов)

1.
Жалпы ережелер
1.1. Осы «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-де ағымдағы шот
ашу және қызмет кӛрсету талаптары (заңды
тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустер,
адвокаттар, жеке сот орындаушылары үшін,
кәсіби медиаторлар үшін) (бұдан әрі – «Шот
талаптары»), сонымен қатар, Клиенттің қолы
қойылған және «Жинақ банкі» АҚ ЕБ (бұдан әрі –
Банк) акцепттеген Шот ашу туралы шарт жалпы
алғанда Банктік шот шарты болып табылады.

1. Общие положения
1.1. Настоящие Условия открытия и обслуживания
текущего счета в ДБ АО «Сбербанк» (для
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов,
частных
судебных
исполнителей,
профессиональных медиаторов) (далее – «Условия
счета»), а также подписанный Клиентом и
акцептованный ДБ АО «Сбербанк» (далее – «Банк»)
Договор об открытии счета в совокупности
являются Договором банковского счета.
1.2. Предметом Договора банковского счета
являются правоотношения между Банком и
Клиентом по открытию, обслуживанию и закрытию
текущего счета Клиента.
1.3. Заключение Договора банковского счета между
Банком
и
Клиентом
осуществляется
присоединением
к
Условиям
счета
путем
подписания Клиентом Договора об открытии счета,
передачи Банку и последующим акцептованием
Банком Договора об открытии счета. Договор об
открытии
счета
оформляется
по
форме,
установленной в Приложении №1 (для юридических
лиц), в Приложении №2 (для индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов,
частных
судебных
исполнителей,
профессиональных медиаторов) к настоящим
Условиям счета, соответственно, с заполнением
Клиентом соответствующих условий, сведений и
информации
о
Клиенте
и/или
его
предпринимательской
деятельности,
предусмотренных такой формой.
1.4. Договор об открытии счета заполняется и
подписывается Клиентом в 2 (двух) экземплярах:
один для Банка, второй для Клиента. Оба
экземпляра
Договора
об
открытии
счета
принимаются
Банком
для
последующего
акцептования
или
отказа
по
основаниям,
предусмотренным законодательством Республики
Казахстан
и
внутренними
нормативными
документами Банка. Принятие Банком от Клиента
экземпляров Договора об открытии счета не
является акцептом Договора об открытии счета.
1.5. Акцепт на Договоре об открытии счета
совершается Банком при условии получения Банком
соответствующих Документов по открытию счета, и
при отсутствии у Банка оснований для отказа
Клиенту в открытии и обслуживании текущего счета

1.2. Банк пен Клиенттің арасындағы Клиенттің
ағымдағы шотын ашу, қызмет кӛрсету және жабу
бойынша құқықтық қарым-қатынастар Банктік
шот шартының мәні болып табылады.
1.3. Банк пен Клиенттің арасында Банктік шот
шартының жасалуы Клиенттің Шот ашу туралы
шартқа қол қоюы арқылы Шот талаптарына
қосып және Шот ашу туралы шартты Банктің
одан әрі акцепттеуі бойынша жүзеге асырылады.
Шот ашу туралы шарт Шот талаптарының №1
қосымшасында (заңды тұлғалар үшін), №2
қосымшасында
(жеке
кәсіпкерлер,
жеке
нотариустер,
адвокаттар,
жеке
сот
орындаушылары үшін, кәсіби медиаторлар үшін)
белгіленген нысан бойынша, Клиенттің осы
нысанда қарастырылған тиісті талаптарды,
Клиент және оның қызметі туралы
туралы
мәліметтер мен ақпаратты толтыруы арқылы
ресімделеді.
1.4. Клиент Шот ашу туралы шарттың 2 (екі)
данасын: біреуін Банк үшін, екіншісін Клиент
үшін толтырады және қолын қояды. Шот ашу
туралы шарттың екі данасын Банк одан әрі
акцепттеу
үшін
немесе
Қазақстан
Республикасының заңнамасында және Банктің
ішкі нормативтік құжаттарында қарастырылған
негіздемелер
бойынша
бас
тарту
үшін
қабылдайды. Банктің Клиенттен Шот ашу туралы
шарт даналарын қабылдауы Шот ашу шартын
акцепттеуге жатпайды.
1.5. Банк Шот ашу туралы шартқа акцепттеуді
Шот ашу бойынша тиісті құжаттарды Банк алған
жағдайда
және
Банктің
Қазақстан
Республикасының заңнамасына және Банк
талаптарына сәйкес ағымдағы шот ашуынан және
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қызмет кӛрсетуден бас тартуға негіздемесі
болмаған кезде жүргізеді. Банктің Шот ашу
туралы шартты акцепттеуі немесе одан бас
тартуы Клиенттен Шот ашу туралы шарт
және/немесе Шот ашу бойынша құжаттар
қабылданған, кӛрсетілген жағдайлардың қайсысы
кейінірек түсуіне қарай, Операциялық күннен
кейінгі Операциялық күннен кешіктірілмей
жүргізіледі. Клиент Банк тарифтеріне сәйкес
тиісті комиссияларды тӛлеген жағдайда, Банк
Клиенттен Шот ашу туралы шарт және Шот ашу
бойынша құжаттар қабылданған Операциялық
күннің ішінде Шот ашу туралы шартты
акцепттеуді жүргізуге немесе одан бас тартуға
құқылы.
1.6. Шот ашу туралы шартқа акцепттеу, сондайақ Банктік шот шартын жасау Банктің уәкілетті
тұлғасының тиісті жазбасымен және қолын қою
арқылы жүзеге асырылады.
1.7. Осы Шот талаптары бойынша Клиенттер –
Қазақстан Республикасының резиденті немесе
бейрезиденті болып табылатын заңды тұлғалар,
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
қарастырылған
тәртіпте
Қазақстан
Республикасының
уәкілетті
органдарында
тіркелген жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустер,
адвокаттар, жеке сот орындаушылары кәсіби
және медиаторлар үшін.
1.8. Банк Клиентке Банктік шот шартының
талаптарымен Клиент пен Банк арасындағы
келісімде қарастырылған жағдайды қоспағанда,
Клиенттің ағымдағы шотында жатқан ақшаны
Банктің пайдаланғаны үшін сыйақы тӛлемейді.
1.9.
Банктік шот шартының талаптарында
Клиет пен Банк арасындағы келісімде кӛзделген
жағдайларда,
Банк
Клиенттің
ақшаны
пайдалануы бағытын бақылай алады, сондай-ақ
ӛзінің қалауы бойынша Клиенттің ақшаға иелік
етуі құқығына шектеулер белгіленуі мүмкін.
1.10. Банктік шот шартының аясында Клиентке
кӛрсетілетін
қызметтер
туралы
ақпарат
Операцияларды жүргізудің жалпы талаптары
туралы ережеде болады және алғашқы талабы
бойынша
Клиетке
ұсынылады,
сондай-ақ
Клиенттің тілегі бойынша оған ауызша ұсынылуы
мүмкін.
2. Терминдер және анықтамалар
2.1. Осы Шот талаптарында қолданылатын
анықтамалар мен терминдердің келесідей
мағыналары бар:
«Шот ашу бойынша құжаттар» - Клиенттің
Банкке Қазақстан Республикасының заңнамасына
және Банктің ішкі нормативтік құжаттарына
сәйкес ағымдағы шот ашу және қызмет кӛрсету
үшін беруі міндетті құжаттар. Шот ашу бойынша

в соответствии с требованиями Банка и
законодательства Республики Казахстан. Акцепт
Банком Договора об открытии счета или отказ в нем
совершается Банком не позднее Операционного дня,
следующего за Операционным днем приема от
Клиента Договора об открытии счета и/или
Документов по открытию счета, в зависимости от
того какое из указанных событий наступит позже.
При условии оплаты Клиентом соответствующей
комиссии согласно тарифов Банка, Банк вправе
совершить акцепт Договора об открытии счета или
отказ в нем в течение Операционного дня приема от
Клиента Договора об открытии счета и Документов
по открытию счета.
1.6. Акцепт на Договоре об открытии счета, а равно
заключение
Договора
банковского
счета,
осуществляется путем совершения соответствующей
надписи и подписания уполномоченным лицом
Банка.
1.7. Клиентами по настоящим Условиям счета могут
быть юридические лица, являющиеся резидентами
или
нерезидентам
Республики
Казахстан,
индивидуальные
предприниматели,
частные
нотариусы,
адвокаты,
частные
судебные
исполнители и профессиональные медиаторы,
зарегистрированные в уполномоченных органах
Республики Казахстан в порядке, предусмотренном
законодательством Республики Казахстан.
1.8. Вознаграждение за пользование Банком
деньгами, находящимися на текущем счете Клиента,
Банком Клиенту не выплачивается, за исключением
случаев, предусмотренных соглашением между
Клиентом и Банком в условиях Договора
банковского счета.
1.9. В случаях, предусмотренных соглашением
между Клиентом и Банком в условиях Договора
банковского счета, Банк может контролировать
направление использования денег Клиентом, а также
могут быть установлены ограничения на право
распоряжения деньгами Клиентом по своему
усмотрению.
1.10. Информация об услугах, оказываемых Клиенту
в рамках Договора банковского счета, содержится в
Правилах об общих условиях проведения операций
и предоставляется Клиенту по первому требованию,
а также, по желанию Клиента, может быть
предоставлена ему устно.
2. Термины и определения
2.1. Применяемые в настоящих Условиях счета
термины и определения имеют следующее значение:
«Документы по открытию счета» – документы,
которые обязан предоставить Клиент Банку для
открытия и обслуживания текущего счета в
соответствии с законодательством Республики
Казахстан
и
внутренними
нормативными
документами Банка. Перечень Документов по
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құжаттардың тізбесін Банк Клиентке Банктің
бӛлмшелерінде немесе Банктің қалауымен басқа
тәсілдермен береді.
«Хат-хабар» – Клиенттің ағымдағы шоты
бойынша үзінді кӛшірмелер, осындай үзінді
кӛшірмелердің қосымшалары, сондай-ақ Банктің
Клиентке тапсыруы тиісті басқа құжаттама, оған
қоса тӛлем талаптар-тапсырмалары, хабарламалар
және басқа құжаттама.
«Операциялық
күн»
–
Банктің
банктік
операцияларды жүргізуіне берілген жұмыс
уақытының бір бӛлігі.
2.2. Егер басқасы мәтінде қолданылмаса, онда
басқа қолданылатын терминдер мен анықтамалар
Қазақстан
Республикасының
заңымен
қарастырылған мағынаға ие болады.

открытию счета предоставляется Банком Клиенту в
отделениях Банка или иными способами по
усмотрению Банка.
«Корреспонденция» – выписки по текущему счету
Клиента, приложения к таким выпискам, а также
иная документация, подлежащая передаче Банком
Клиенту, включая
платежные требованияпоручения, извещения и иную документацию.
«Операционный день» – часть рабочего дня,
отведенная для проведения Банком банковских
операций.

3. Ағымдағы шотты ашу
3.1. Ағымдағы шотты ашу үшін Клиент Банкке
Шот ашу бойынша құжаттарымен қоса 2 (екі)
данада толтырылған және қол қойылған Шот ашу
туралы шартты беруге міндетті. Банк Клиенттен
Клиентке ағымдағы шотты ашқан және сол
бойынша операциялар жүргізген кезде қажетті
қосымша ақпарат беруін талап етуге құқылы.

3. Открытие текущего счета
3.1. Для открытия текущего счета Клиент обязан
предоставить Банку заполненный и подписанный
Договор об открытии счета в 2 (двух) экземплярах с
Документами по открытию счета. Банк вправе
требовать от Клиента предоставления необходимой
дополнительной
информации
при
открытии
текущего счета Клиенту и проведении операций по
нему.
3.2. После осуществления Банком проверки
Документов по открытию счета, при условии
отсутствия у Банка оснований для отказа Клиенту в
открытии счета и акцепта Банком Договора об
открытии счета, Банк присваивает Клиенту
индивидуальный идентификационный код (далее –
«ИИК»), который является номером текущего счета,
открытого Банком для Клиента. ИИК указывается
Банком в соответствующей графе записи об акцепте
Банком Договора об открытии счета.
3.3. В случае отказа Банком в акцепте Договора об
открытии счета (отказ Клиенту в открытии счета) по
основаниям, предусмотренным законодательством
Республики Казахстан, внутренними нормативными
документами Банка, Банк возвращает Клиенту
экземпляр Договора об открытии счета с
соответствующим письменным мотивированным
отказом за подписью уполномоченного лица Банка.

3.2. Банк
Шот ашу бойынша құжаттарды
тексерген соң, Банктің Клиентке шот ашудан
және Банктің Шот ашу туралы шартты
акцепттеуден бас тартуына негіздемесі болмаған
жағдайда, Банк Клиентке жеке сәйкестендіру
кодын (бұдан әрі – «ЖСК») береді, ол Банктің
Клиент үшін ашқан ағымдағы шоттың нӛмірі
болып табылады. Банк ЖСК-ні Шот ашу туралы
шартты Банктің акцепттеуі туралы жазбаның
тиісті бағанында кӛрсетеді.
3.3. Банк Шот ашу туралы шартты акцепттеуден
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында,
Банктің
ішкі
нормативтік
құжаттарында
қарастырылған негіздемелер бойынша бас
тартқан (Клиентке шот ашудан бас тартылған)
жағдайда, Банк Клиентке Шот ашу туралы шарт
данасын Банктің уәкілетті органы қолы қойылған
жазбаша себебі кӛрсетілген тиісті бас тартуымен
бірге қайтарады.
3.4. Клиент Банкке Шот ашу бойынша тиісті
құжаттарды бере отырып, теңгеде, сондай-ақ
шетел валютасында ағымдағы шот ашу үшін
ӛтініш
беруге
құқылы.
Банк
шетел
валютасындағы ағымдағы шоттарды ашу және
қызмет кӛрсетуді Банктің қалауымен осындай
мүмкіндік болған кезде жүзеге асырады.
3.5. Бір Банктік шот шарты бойынша бір мезгілде
теңгеде
және/немесе
шетел
валютасында,
Қазақстан Республикасының заңнамасы, осы Шот
талаптары мен Банктің ішкі нормативтік
құжаттарының талаптары сақталған жағдайда,
бірнеше ағымдағы шоттарды ашуға рұқсат

2.2. Если иное прямо не следует из текста, то иные
применяемые термины и определения имеют
значение,
предусмотренное
законодательством
Республики Казахстан.

3.4. Клиент вправе обратиться в Банк для открытия
текущего счета, как в тенге, так и в иностранной
валюте, предоставив Банку соответствующие
Документы по открытию счета. Открытие и
обслуживание текущих счетов в иностранной
валюте осуществляется Банком при наличии такой
возможности по усмотрению Банка.
3.5.
Единовременно
допускается
открытие
нескольких текущих счетов, в т.ч. в тенге и/или в
иностранной валюте по одному Договору
банковского счета, при условии соблюдения
требований
законодательства
Республики,
настоящих
Условий
счета
и
внутренних
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етіледі. Банк ағымдағы шоттардың әрқайсысы
бойынша тиісті ЖСК табыстайды. Әр түрлі
Операциялық күндерде бірнеше ағымдағы
шоттарды ашу әр түрлі Банктік шот шарттарының
негізінде жүзеге асырылады.
3.6. Банк Клиентке ағымдағы шотты ашқан соң,
Клиент Банкке
Банктік
шот шартының
орындалуына ықпал ететін ұйымдастырушылыққұқықтық нысанының ӛзгергені, атауының
ӛзгергені, қайта ұйымдастырылуы, мемлекеттік
қайта
тіркелгені,
орналасқан
орнының,
қатысушылары
немесе
акционерлерінің,
басшыларының, тӛлем құжаттарына қол қоюға
құқығы бар лауазымды тұлғаларының ӛзгергені,
БСН/ЖСН және басқа оқиғаларды, оған қоса
мӛрінің жоғалғандығы туралы тез арада хабарлап
отыруды міндетіне алады. Клиент Банкке
кӛрсетілген жағдайларды Клиенттің ілестірме
хабарламасымен
қоса
тиісті
растаушы
құжаттарды ұсыну арқылы растауы тиіс. Осы
құжаттар Қазақстан Республикасының заңнамасы
мен Банктің ішкі нормативтік құжаттарының
талаптары сақтала отырып ресімделуі және
берілуі тиіс.
3.7. Клиент басқа банкте ағымдағы шот ашқан
жағдайда, бұл жӛнінде Банкке басқа банкте
ағымдағы шот ашылған күннен бастап 10 (он)
жұмыс күні ішінде жазбаша хабарлауға міндетті.
3.8. Банк ағымдағы шотты ашу және одан кейін
қызмет кӛрсетуді Клиенттен Шот ашу туралы
шарт және Шот ашу бойынша құжаттар
қабылданған орында жүзеге асырады.
4. Ағымдағы шотқа қызмет көрсету (жүргізу)
4.1. Банк Клиентке Қазақстан Республикасының
заңнамасына және Банктік шот шартына сәйкес
және негізінде Клиенттің ағымдағы шотын ашу
және сол бойынша операциялар жүргізуге
қатысты қызмет кӛрсетеді.
4.2. Банк Клиенттің ағымдағы шоты бойынша
келесі операцияларды жүзеге асыруға міндетті:
1) Клиенттің пайдасына түсетін ақшаны
қабылдау;
2) Клиенттің ақшаны үшінші тұлғалардың
пайдасына аудару туралы нұсқауын орындау;
3) Клиенттің ақшасын алу туралы үшінші
тұлғалардың нұсқауын орындау;
4) Клиенттен қолма-қол ақша қабылдау және оған
беруді жүзеге асыру;
5) Клиенттің талап етуімен, Банктік шот
шартында қарастырылған тәртіпте және нысанда
Клиенттің ағымдағы шотындағы ақша сомасы
және жүргізілген операциялар туралы ақпарат
беру;
6)
айырбастау
бойынша
(валюталарды
айырбастау бойынша) операцияларды жүзеге

нормативных документов Банка. По каждому
текущему
счету
Банком
присваивается
соответствующий ИИК. Открытие нескольких
текущих счетов в разные Операционные дни
осуществляется на основании разных Договоров
банковского счета.
3.6. После открытия Банком текущего счета
Клиенту, Клиент обязуется незамедлительно
уведомлять Банк об изменении организационноправовой
формы,
изменении
наименования,
реорганизации, государственной перерегистрации,
изменении места нахождения, участников или
акционеров, руководителей, должностных лиц,
имеющих право подписи на платежных документах,
БИН/ИИН и иных событиях, способных повлиять на
исполнение Договора банковского счета, включая
утерю печати. Указанные события должны
подтверждаться Клиентом путем предоставления
Банку
соответствующих
подтверждающих
документов с сопроводительным уведомлением
Клиента. Данные документы должны быть
оформлены
и
предоставлены
Клиентом
с
соблюдением
требований
законодательства
Республики Казахстан и внутренних нормативных
документов Банка.
3.7. В случае открытия текущего счета в другом
банке Клиент обязан письменно известить об этом
Банк в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
такого открытия текущего счета в другом банке.
3.8. Открытие и последующее обслуживание
текущего счета производятся Банком по месту
приема от Клиента Договора об открытии счета и
Документов по открытию счета.
4. Обслуживание (ведение) текущего счета
4.1. Банк осуществляет обслуживание Клиента в
отношении открытия и ведения операций по
текущему счету Клиента в порядке и сроки,
предусмотренными законодательством Республики
Казахстан, внутренними нормативными документами
Банка и Договором банковского счета.
4.2. Банк осуществляет следующие операции по
текущему счету Клиента:
1) принимает деньги, поступившие в пользу
Клиента;
2) выполняет указания Клиента о переводе денег в
пользу третьих лиц;
3) исполняет указания третьих лиц об изъятии денег
Клиента;
4) осуществляет прием от Клиента и выдачу ему
наличных денег;
5)
представляет
по
требованию
Клиента
информацию о сумме денег на текущем счете
Клиента и произведенных операциях в порядке и
форме, предусмотренных Договором банковского
счета;
6) осуществляет операции по конвертации (по
обмену валют);
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асырады;
7)
Банктік
шот
шартында,
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында,
банк
тәжірибесінде қолданылатын әдеттегі іскерлік
айналымда қарастырылғандай Клиентке басқа да
банктік қызмет кӛрсету.
4.3. Клиент Банкке электронды немесе қағаз
тасымалдағышта ұсынылған және Қазақстан
Республикасының заңнамасы талаптарына және
Банктің ішкі құжаттарына сәйкес келетін
электронды нысандағы немесе қағаз бетіндегі
тӛлем құжаттарын Банкке ұсыну арқылы,
Қазақстан
Республикасы
заңнамасында
белгіленген тәртіпте ағымдағы шотта жатқан
ақшаға ӛз бетінше иелік етеді. Нұсқауларды
ұсыну электронды нысанда құжаттар алмасу
Клиенттің Банкпен осындай банктік қызмет
кӛрсету тәртібі мен талаптарын реттемелеуші
келісімді жасауы талабында Банк пен Клиент
арасында жүзеге асырылады.
4.4. Банк Клиенттің
нұсқауларына сәйкес
операцияларды Клиенттің ағымдағы шотындағы
бар бос ақша қалдығының шегінде жүзеге
асырады.
4.5. Клиенттің нұсқаулары Банкпен Операциялық
күн ішінде орындауға қабылданады. ень
предъявления Клиенттің тӛлем құжатын ұсыну
күні тӛлем құжатының даналарына күні мен
уақытын қою арқылы бекітіледі. Операциялық
күн аяқталған соң тӛлем құжаты түскен жағдайда,
тӛлем құжатын ұсыну күні болып келесі
Операциялық күн кӛрсетіледі, тӛлем құжатын
ұсыну уақыты ретінде осы Операциялық күннің
басталуы кӛрсетіледі.
4.6. Клиенттің нұсқауы, немесе оны қайтарып алу
немесе оның орындалуын тоқтата тұру туралы
ӛкім қазақ және немесе орыс орыс тілдерінде
жасалуы мүмкін, қосымша түрде Клиенттің
нұсқауы немесе немесе оны қайтарып алу немесе
оның орындалуын тоқтата тұру туралы ӛкім
ағылшын немесе түрік тілдерінде жасалуы
мүмкін.
4.7. Клиент Банкке Қазақстан Республикасының
заңнамасында және осы Шот талаптарында
белгіленген талаптарға сәйкес қана нұсқауларын
шақыртып алу немесе орындалуын тоқтату
туралы нұсқаулар, ӛкімдер беруге құқылы.
4.8.
Банк
қызметкері
рұқсат
етілмеген
тӛлемдерден қорғау әрекеттері ретінде қағаз
бетіндегі нұсқауға қойылған қол (дар) мен мӛрдің
(егер болса) Клиенттің Шот ашу бойынша
берілген құжаттарындағы Банктегі бар қол қою
және
мӛрінің
(егер
болса)
үлгілерімен
сәйкестігіне визуалды бақылау жүргізеді. Егер
олар ұқсас болған жағдайда, Банк рұқсат
етілмеген тӛлем үшін жауап бермейді. Банк пен

7) производит иное банковское обслуживание
Клиента, предусмотренное Договором банковского
счета и законодательством Республики Казахстан.

4.3.
Клиент
самостоятельно
распоряжается
деньгами, находящимися на текущем счете в
порядке,
установленном
законодательством
Республики Казахстан, путем предъявления в Банк
платежных документов в электронной форме или на
бумажном носителе, соответствующего требованиям
законодательства
Республики
Казахстан
и
внутренним нормативным документам Банка.
Предъявление указаний, обмен документами в
электронной форме осуществляется между Банком и
Клиентом при условии заключения Клиентом
соглашения с Банком, регламентирующего порядок
и условия такого банковского обслуживания.
4.4. Банк осуществляет операции в соответствии с
указаниями Клиента в пределах остатка свободных
денег, имеющихся на текущем счете Клиента.
4.5. Указания Клиента принимаются Банком на
исполнение в течение Операционного дня. День
предъявления Клиентом платежного документа
фиксируется путем проставления даты и времени
поступления на экземплярах платежного документа.
В случае поступления платежного документа после
окончания Операционного дня, днем предъявления
платежного документа указывается следующий
Операционный день, временем предъявления
платежного документа указывается начало этого
Операционного дня.
4.6. Указание Клиента, либо распоряжение об его
отзыве или приостановлении его исполнения могут
быть составлены на казахском и(или) русском
языках, дополнительно указание Клиента либо
распоряжение об его отзыве или приостановлении
его исполнения могут быть составлены на
английском или турецком языках.
4.7. Клиент вправе давать Банку указания,
распоряжения об отзыве либо о приостановлении
исполнения указания только в соответствии с
требованиями, установленными законодательством
Республики Казахстан и настоящими Условиями
счета.
4.8.
В
качестве
защитных
действий
от
несанкционированных платежей работник Банка
осуществляет
визуальный
контроль
за
соответствием подписи (ей) и печати (если имеется)
на указании на бумажном носителе образцам
подписи (ей) и печати (если имеется) Клиента,
имеющимся в Банке согласно предоставленных
Документов по открытию счета. В случае их
схожести ответственность за несанкционированный
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Клиент арасындағы келісім бойынша рұқсат
етілмеген тӛлемдерден қорғау әрекеттерінің
қосымша элементтері қарастырылуы мүмкін.
Сбербанк Бизнес Онлайн/SberBusiness сервисі
арқылы электронды нысандағы нұсқауларды
ұсыну Клиентті оң сәйкестендіру және
түпнұсқаландыру кезінде жүзеге асырылады.
4.9. Егер тӛлем құжатының (валюталаудың
болашақ күні бар тӛлем құжаты) талаптарымен
оны орындаудың ӛзге мерзімі белгіленбесе,
тӛлем тапсырмасы, , тӛлемдік хабарламалар,
тӛлемдік ордер арқылы ұсынылған нұсқауларды
орындау оған бастама жасаған күні Банкпен
жүргізіледі.
Белгісіз мерзімдердегі инкассалық ӛкімдердің
орындалуын,
сондай-ақ
Қазақстан
Республикасының «Салықтар және бюджетке
басқа да міндетті тӛлемдер туралы» кодексінде
(Салық
кодексі)
кӛзделген
жағдайларды
қоспағанда, инкассалық ӛкім арқылы ұсынылған
нұсқауды орындау нұсқауды алған күннен кейінгі
үш Операциялық күннен кешіктірмей, Банкпен
жүргізіледі.
Халықаралық тӛлемдер және (немесе) ақша
аударымдары нұсқауды алған күннен кейінгі үш
Операциялық күннен кешіктірмей, Қазақстан
Республикасының
валюталық
заңнамасында
белгіленген талаптарды сақтаумен орындалады.
Клиент
нұсқауындағы
Банк
белгісі
(мӛртаңбасы) нұсқаудың Банкке түсуін растайды
және Клиент нұсқауын Банктің акцептілеуі болып
табылмайды.
Нұсқауды орындаудан бас тарту нұсқауды
алған күні бас тарту себебін кӛрсетумен
Операциялық күн ішінде Банкпен жүргізіледі.
4.10. Клиент енгізілген штрих-кодтары бар қағаз
бетіндегі нұсқауларды Банкке беруге құқылы.
Клиент штрих-коды бар нұсқауларды құруы үшін
Банк Клиентке бағдарламалық модульді оны
Банктің интернет-сайтында орналастыру арқылы
береді. Клиент Банкке берілген бағдарламалық
қамтамасыз
етуді
ӛздігінен
инсталляция
жүргізеді.
4.11. Банк Клиенттің ағымдағы шотында жатқан
Клиенттің
ақшасын
алуды
Қазақстан
Республикасы заңнамасының және Банктің ішкі
нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес
ресімделген Клиент ӛкімінің негізінде, сонымен
қатар, Қазақстан Республикасының заңнамасы
мен Банктік шот шартында қарастырылған
жағдайларда және тәртіпте ӛзге де тұлғалардың
нұсқаулары негізінде жүзеге асырады.
4.12. Клиенттің нұсқауларын шақыртып алу
немесе орындалуын уақытша тоқтату туралы
ӛкімі Банктің оны орындауына дейін және
(немесе) Банктің тӛлем туралы ақпаратты
бенефициарға оның пайдасы үшін жібергенге

платеж Банк не несет. По соглашению между
Банком и Клиентом могут быть предусмотрены
дополнительные элементы защитных действий от
несанкционированных платежей.
Предоставление указаний в электронной форме
через сервис Сбербанк Бизнес Онлайн/SberBusiness
осуществляется при положительной идентификации
и аутентификации Клиента.
4.9.
Исполнение
указания,
предъявленного
посредством платежного поручения, платежного
требования, платежного ордера совершается Банком
в день его инициирования, если условиями
платежного документа не установлен иной срок его
исполнения (платежный документ с будущей датой
валютирования).
Исполнение
указания,
предъявленного
посредством
инкассового
распоряжения,
совершается Банком не позднее трех Операционных
дней, следующих за днем получения указания, за
исключением
исполнения
инкассового
распоряжения в неопределенные сроки, а также
случаев, предусмотренных в Кодексе Республики
Казахстан «О налогах и других обязательных
платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).
Международные платежи и (или) переводы
денег исполняются не позднее трех Операционных
дней, следующих за днем получения указания, с
соблюдением требований, установленных валютным
законодательством Республики Казахстан.
Отметка (штамп) Банка на указании Клиента
подтверждает поступление указания в Банк и не
является акцептом Банка указания Клиента.
Отказ в исполнении указания совершается
Банком в течение Операционного дня в день
получения указания с указанием причины отказа.
4.10. Клиент вправе предоставлять в Банк указания
на бумажном носителе с нанесенным штрих-кодом.
Для формирования Клиентом указаний со штрихкодом Банк предоставляет Клиенту программный
модуль посредством его размещения на интернетсайте Банка. Клиент самостоятельно инсталлирует
программное обеспечение, предоставленное Банком.
4.11. Банк осуществляет изъятие денег Клиента,
находящихся на текущем счете Клиента, на
основании указаний Клиента, оформленных в
соответствии с требованиями законодательства
Республики
Казахстан
и
внутренними
нормативными документами Банка, а также на
основании указаний иных лиц в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством Республики
Казахстан и Договором банковского счета.
4.12. Распоряжение Клиента об отзыве либо о
приостановлении исполнения указания может быть
предъявлено в Банк до его исполнения Банком
и(или) до направления Банком бенефициару
информации о принятии платежа в его пользу. Такое
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дейін Банкке берілуі мүмкін. Осындай ӛкімді
Банк тӛлем құжаттарын шақыртып алу немесе
орындалуын тоқтату туралы ӛкім түскен
Операциялық күні орындайды.
4.13. Клиент Банктен күнделікті хат-хабар алып
тұруды міндетіне алады. Хат-хабарды Банк
Клиенттің ағымдағы шоты бойынша бірінші және
екінші қол қою құқығы бар тұлғаларға немесе
Клиент берген сенімхаттың негізінде басқа
тұлғаларға береді.
4.14. Клиент оның ағымдағы шотына ақшаның
қате есептелгенін анықтаған жағдайда, Клиент
бұл жӛнінде Банкке тез арада хабарлауға міндетті.
4.15. Клиент Банкке оның тӛлем құжаттарының
қате орындалғандығы туралы осы тӛлем құжатын
Банк орындаған сәттен бастап 1 (бір) жұмыс күні
ішінде хабарлауды міндетіне алады.
4.16. Клиент осы арқылы, Банктік шот шарты
бойынша, сондай-ақ осы Шот талаптарында
анықталған жағдайда Банк пен Клиент арасында
жасалған басқа шарттар бойынша Банкте
ашылған Клиенттің банктік шоттарын тікелей
дебеттеу арқылы тӛлемдік ордер негізінде
ақшаны (теңгеде және/немесе шетелдік валютада)
Банктің алуға (шығынға шығаруға) ӛзінің
шартсыз келісімін береді.
4.17. Банк Клиенттің ағымдағы шотынан ақшаны
оның
келісімінсіз
алуды
Қазақстан
Республикасының заңнамасында, осы Шот
талаптарында және Банк пен Клиент арасындағы
жасалған
басқа
келісімдерде
белгіленген
жағдайлар мен тәртіпте ғана жүргізуді міндетіне
алады. Клиенттің келісімінсіз ақшаны алу
негізділігі үшін ӛндіріп алушыға жауапкершілік
жүктеледі.
4.18. Банк Клиенттің ағымдағы шотына ақшаның
қате қабылдануы (есепке алынуы) дерегін
анықтаған жағдайда, сондай-ақ осы қателікті жою
мақсатында тӛлемнің санкцияланбағандығын
анықтаған жағдайда, кӛрсетілген ақшаны алуды
(есептен шығаруды) Клиенттің келісімінсіз
жүргізуге құқылы.
4.19.
Банкке
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында кӛрсетілген тәртіпті сақтай
отырып, тӛлемдік талаптарды Банкке ұсынған
кезде, Банк Клиенттің Банкте ашылған кез келген
ағымдағы шотынан алуға құқылы.
4.20.
Банкке
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына сәйкес Клиенттің келісімін талап
етпейтін үшінші тұлғалардың нұсқауларын
ұсынған кезде, Банк ақшаны Клиенттің ағымдағы
шотынан алуға құқылы.
4.21. Ақшаны Клиенттің берешегі бар ағымдағы
шотындағы валютадан басқа валютада алынған
жағдайда, ақшаны алу Банктің тиісті айырбастау
жүргізу күніне белгілеген бағам бойынша
берешек валютасына айырбастап, Клиенттен

распоряжение исполняется Банком в Операционный
день, в который поступило распоряжение Клиента
об отзыве или приостановлении исполнения
платежного документа.
4.13. Клиент обязуется ежедневно получать в Банке
Корреспонденцию.
Корреспонденция
выдается
Банком лицам, имеющим право первой или второй
подписи по текущему счету Клиента, или другим
лицам на основании доверенности, выданной
Клиентом.
4.14. В случае обнаружения Клиентом ошибочного
зачисления денег на его текущий счет, Клиент
обязуется незамедлительно известить об этом Банк.
4.15. Клиент обязуется извещать Банк об
ошибочном исполнении платежных документов
Клиента в течение 1 (одного) рабочего дня с
момента исполнения Банком такого платежного
документа.
4.16. Настоящим Клиент дает свое безотзывное
согласие Банку на изъятие (списание) денег на
основании платежного ордера путем прямого
дебетования банковских счетов Клиента (в тенге
и/или в иностранной валюте), открытых в Банке, как
по настоящему Договору банковского счета, так и
по иным договорам, заключенным между Банком и
Клиентом в случаях, определенных настоящими
Условиями счета.
4.17. Банк обязуется производить изъятие денег с
текущих счетов Клиента без его согласия только в
случаях
и
порядке,
установленных
законодательством
Республики
Казахстан,
настоящими
Условиями
счета
и
иными
соглашениями, заключенными между Банком и
Клиентом. Ответственность за обоснованность
изъятия денег без согласия Клиента несет
взыскатель.
4.18. Банк вправе, в случае установления факта
ошибочности принятия (зачисления) денег на
текущий счет Клиента, а также в случае
установления несанкционированности платежа в
целях устранения данной ошибки произвести
изъятие (списание) указанных денег без согласия
Клиента.
4.19. Банк вправе производить изъятие денег с
любых текущих счетов Клиента, открытых в Банке,
при предъявлении в Банк платежных требований с
соблюдением
порядка,
предусмотренного
законодательством Республики Казахстан.
4.20. Банк вправе производить изъятие денег с
текущего счета Клиента без его согласия при
предъявлении в Банк указаний третьих лиц, не
требующих согласия Клиента в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
4.21. В случае изъятия денег в иной валюте, чем
валюта текущего счета Клиента, по которому у
Клиента имеется задолженность, изъятие денег
производится
с
конвертацией
в
валюту
задолженности по курсу, установленному в Банке на
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осылай айырбастауға байланысты барлық дату проведения соответствующей конвертации, с
комиссияларды ұстай отырып жүргізіледі.
удержанием с Клиента всех комиссий связанных с
такой конвертацией.
4.22. Банктің Клиент алдындағы ақшаны 4.22. Обязательства Банка перед Клиентом по
Клиенттің ағымдағы шотына/нан аудару бойынша переводу денег с/на текущий счет Клиента
міндеттемесі
Банк
Клиенттің
Қазақстан считаются выполненными с момента исполнения
Республикасының
заңнамасына
сәйкес Банком указания Клиента, определенного в
анықталған нұсқауын орындаған сәттен бастап соответствии с законодательством Республики
орындалды деп есептеледі. Банк Клиенттің Казахстан. Банк не несет ответственность перед
алдында ақшаны аударуға қатысатын басқа Клиентом за неисполнение или ненадлежащее
алушы банктердің (оның ішінде делдал банктер) исполнение
указаний
другими
банкаминұсқауларды орындамағаны немесе тиісті получателями (в т.ч. банками-посредниками),
орындамағаны үшін жауап бермейді.
участвующими в переводе денег.
4.23. Банк уәкілетті органдардың тиісті 4.23. Банк вправе осуществлять приостановление
шешімдері (қаулылары) негізінде Клиенттің расходных операций по текущему счету Клиента
ағымдағы шоты бойынша шығыс операцияларын или арест денег, находящихся на текущем счете
тоқтатуға немесе Клиенттің ағымдағы шотында Клиента на основании соответствующих решений
жатқан ақшаға тыйым салуға құқылы. Клиенттің (постановлений)
уполномоченных
органов.
ағымдағы шоты бойынша жаңартуды Банк Возобновление операций по текущему счету
Қазақстан
Республикасы
заңнамасының Клиента производится Банком в соответствии с
талаптарына сәйкес жүргізеді.
требованиями
законодательства
Республики
Казахстан.
4.24. Банк пен Клиент құжатта қол қою мен 4.24. Банк и Клиент пришли к согласию, что при
мӛрдің таңбалары (егер болса), бірнеше бірінші наличии в документе с образцами подписей и
және екінші қол қою үлгілері болған кезде, Банк оттиском печати (при ее наличии) нескольких
Клиенттің тӛлем құжаттарын Клиенттің уәкілетті первых и вторых подписей, платежные документы
тұлғасының бірінші қол қоятынының біреуі және Клиента принимаются Банком к исполнению при
екінші қол қоятынының біреуі болған кезде наличии в них одной из первых и одной из вторых
орындауға қабылдайды.
подписей уполномоченных лиц Клиента.
4.25. Банк тӛмендегі жағдайларда, Клиент 4.25. Банк вправе отказать Клиенту в исполнении
нұсқауларын орындаудан бас тартуға құқылы.
указаний в следующих случаях:
1) Клиент тӛлемді және (немесе) аударымды
1) при необеспечении Клиентом суммы денег,
жүзеге асыру, кӛрсетілген қызметтер үшін необходимой для осуществления платежа и (или)
комиссияларды тӛлеу үшін қажетті ақша сомасын перевода, оплаты комиссии за оказание услуги;
қамтамасыз етпесе;
2) если указание содержит признаки подделки,
2) егер нұсқауда жалғандық, түзету, исправления, дополнения и помарки, в том числе
толықтыру және ластау белгілері болса, егер если указание передано с нарушением порядка
нұсқау Банктік шот шартында белгіленген защитных действий от несанкционированных
санкцияланбаған тӛлемдерден қорғану әрекеттері платежей, установленного Договором банковского
тәртібін бұзумен берілген болса;
счета;
3) Клиент нұсқауды құру және ұсыну
3) при несоблюдении Клиентом требований к
тәртібіне қатысты талаптарды және (немесе) порядку составления и предъявления указания и
Қазақстан Республикасы заңнамасында және (или)
иных
требований,
установленных
Банктік шот шартының талаптарымен белгіленген законодательством
Республики
Казахстан
и
ӛзге талаптарды сақтамаған жағдайда;
условиями Договора банковского счета;
4) Қылмыстық жолмен алынған кірістерді
4) в случаях, предусмотренных Законом
заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді Республики
Казахстан
«О
противодействии
қаржыландыруға
қарсы
іс-қимыл
туралы легализации (отмыванию) доходов, полученных
Қазақстан Республикасының Заңында немесе преступным путем, и финансированию терроризма»
Қазақстан
Республикасы
ратификациялаған или
международными
договорами,
халықаралық шарттарда кӛрсетілген немесе ратифицированными Республикой Казахстан, либо
Қазақстан Республикасының резидент емес предусмотренных
договором
с
банкамибанктерімен жасалған шарттарда кӛзделген нерезидентами Республики Казахстан;
жағдайларда;
5) в случаях, когда требование о взыскании
5) ағымдағы шоттан ақшаны ӛндіріп алу денег с текущего счета предъявлено к текущему
туралы талап нотариус депозиті талаптарында счету, предназначенному для денег, внесенных на
енгізілген ақшаға арналған ағымдағы шотқа условиях депозита нотариуса;
қойылған жағдайларда;
6) при выявлении несанкционированного
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6) санкцияланбаған тӛлемді анықтаған
жағдайда, сондай-ақ бенефициар пайдасына
аударылатын ақшаны алу заңсыздығының
негізделген деректерін анықтау және растау
жағдайларында;
7) Клиенттің ағымдағы шоты бойынша
шығын операцияларын уақытша тоқтату туралы
уәкілетті мемлекеттік органдардың немесе
лауазымды тұлғалардың шешімдері және (немесе)
ӛкімдері, Клиенттің ағымдағы шотында жатқан
ақшамен қамтамасыз етілмеген ақшаға тыйым
салу туралы
акті, сондай-ақ Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес бірінші
кезекте орындалуы тиіс нұсқаулар болған кезде.
Бұл жағдайда Клиент кез келген хабарламаға,
соның ішінде Шотты ашу туралы шартта
кӛрсетілген нӛмірге телефонмен қоңырау шалу
арқылы бас тарту себебін ауызша нысанда
кӛрсетумен, Банктің нұсқауды орындаудан бас
тартуы жӛніндегі хабарламаға келісім береді.
4.26.Айырбастау бойынша операциялар Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
белгіленген
тәртіпте, Банктің ішкі нормативтік құжаттарына
сәйкес ресімделген Клиенттің нұсқаулары негізінде
Клиенттің шотындағы ақша қалдығы шегінде жүзеге
асырылады. Клиенттің электрондық нысандағы
нұсқауларды ұсынуы Клиент Банкпен осындай
банктік қызмет кӛрсету тәртібін және талаптарын
реттемелейтін келісімді жасаған кезде жүзеге
асырылады.
4.27. Айырбастау бойынша операциялар Банктің
ішкі нормативтік құжаттарымен белгіленген
уақыт кезеңінде Операциялық күн ішінде,
опреацияны жүзеге асыру сәтінде Банк белгілеген
айырбастаудың ағымдағы бағамы бойынша,
Банктің тарифтеріне сәйкес айырбастау бойынша
операцияларды жүргізу үшін комиссияны алумен
жүзеге асырылады.
4.28. Банктің айырбастау бойынша операциялары
жүзеге асырылатын валюталар тізімі Банкпен ӛз
бетінше белгіленеді.
4.29. Ұлттық және шетел валютасындағы банкноттар
мен монеталарды Банктің қабылдауы, қайта есептеуі,
ұсақтауы, айырбастауы, беруі, сұрыптауы, буып-түюі
және сақтауы кіретін кассалық операциялар Банктің
тарифтеріне сәйкес кассалық операцияларды жүргізу
үшін комиссияны алумен, Қазақстан Республикасы
заңнамасында және Банктің ішкі нормативтік
құжаттарында
белгіленген
тәртіпте
жүзеге
асырылады.
4.30.
Қолма-қол
ақшаны
беру
Қазақстан
Республикасы заңнамасында және Банктің ішкі
құжаттарында қарастырылған шығын құжаттары
негізінде Банк комиссиясын ескере отырып, Клиент
шотындағы ақша қалдығы шегінде жүргізіледі.
4.30.1.

Банк

Қазақстан

Республикасы

платежа, а также в случаях выявления и
подтверждения
обоснованных
фактов
неправомерности получения денег, переводимых в
пользу бенефициара;
7) при наличии решений и (или) распоряжений
уполномоченных государственных органов или
должностных лиц о приостановлении расходных
операций по текущему счету Клиента, временного
ограничения
на
распоряжение
имуществом,
необеспеченных деньгами актов о наложении ареста
на деньги, находящиеся на текущем счете Клиента, а
также указаний, подлежащих исполнению в
первоочередном порядке в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
При этом Клиент дает согласие на любое
уведомление, в том числе об отказе Банка в
исполнении указания с указанием причины отказа, в
устной форме посредством телефонного звонка по
номеру, указанному в Договоре об открытии счета.
4.26. Операции по конвертации осуществляются в
порядке,
установленном
законодательством
Республики Казахстан, в пределах остатка денег на
текущем счете Клиента на основании указаний
Клиента,
оформленных
в
соответствии
с
внутренними нормативными документами Банка.
Предоставление Клиентом указаний в электронной
форме осуществляется при условии заключения
Клиентом
соглашения
с
Банком,
регламентирующего порядок и условия такого
банковского обслуживания.
4.27. Операции по конвертации осуществляются в
течение Операционного дня в период времени,
установленный
внутренними
нормативными
документами
Банка,
по
текущему
курсу
конвертации, установленному Банком на момент
совершения операции, с взиманием комиссии за
проведение операций по конвертации согласно
тарифам Банка.
4.28. Список валют, по которым Банком
осуществляются
операции
по
конвертации,
устанавливается Банком самостоятельно.
4.29. Кассовые операции, включающие прием,
пересчет, размен, обмен, выдачу, сортировку,
упаковку и хранение Банком банкнот и монет в
национальной
и
иностранной
валютах,
осуществляются
в
порядке,
установленном
законодательством
Республики
Казахстан
и
внутренними нормативными документами Банка, с
взиманием комиссии за проведение кассовой
операции согласно тарифам Банка.
4.30. Выдача наличных денег производится в
пределах остатка денег на текущем счете Клиента с
учетом комиссии Банка на основании расходных
документов, предусмотренных законодательством
Республики Казахстан и внутренними документами
Банка.
4.30.1. Банк вправе отказать Клиенту в выдаче
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заңнамасының талаптарында кӛрсетілген негіздер
бойынша, соның ішінде оның негізінде қолма-қол
ақшаны беру жүзеге асырылатын құжатта қолмақол ақшаны алудың мақсатын ашпайтын тӛлем
тағайындау кӛрсеткен кезде, Клиенттің ағымдағы
шотынан қолма-қол ақшаны Клиентке беруден
бас тартуға құқылы.
4.31. Клиентке Банктің ішкі нормативтік
құжаттарына сәйкес анықталатын ірі мӛлшердегі
ақшаны беру Банкте белгіленген нысан бойынша
ресімделген алдын-ала қолма-қол ақшаны алу
туралы ӛтінім бойынша жүзеге асырылады.
Қолма-қол ақшаны алу туралы ӛтінім валютаға
байланысты беріледі:
1) ұлттық валютада қолма-қол ақшаны алудың
болжанған күніне кем дегенде 2 (екі) жұмыс күні
қалғанда;
2) шетел валютасында қолма-қол ақшаны алудың
болжанған күніне кем дегенде 3 (үш) жұмыс күні
қалғанда;
Осы тармақтың талаптарына қарамастан, Банк
мүмкіндік болған жағдайда ӛзінің қалауы
бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының
талаптарына және Банктің ішкі нормативтік
құжаттарына
сәйкес
шығын
құжаттарын
ресімдеумен қолма-қол ақшаны алу туралы
ӛтінімді ұсынған күні ақшаның берілуін жүзеге
асырады.
4.32. Банк депозиттерді міндетті кепілдендіру
жүйесінің қатысушысы болып табылады. Заңды
тұлғалардың ағымдағы шоттарын қоспағанда,
ағымдағы
шотқа
орналастырыған
ақша
депозиттерді міндетті кепілдендіру нысаны болып
табылады. Кепілдікті ӛтеу тӛлемінің мӛлшері мен
тәртібі
Қазақстан
Республикасының
заңнамасымен анықталады.
4.33. Клиенттің санкцияланған тӛлем құжаты
болып келесі тӛлемдік құжат есептелінеді:
1) Қазақстан Республикасының заңнамасына
сәйкес тӛлемдік құжаттарды ресімдеуге қатысты
белгіленген талаптарға сәйкес ресімделген немесе
жасалған;
2)
Шартта
кӛзделген
санкцияланбаған
тӛлемдерден қорғану әрекеттерунің келісілген
тәртібіне сәйкес Банкпен алынған;
3) Тӛлемді жүргізуге уәкілетті тұлғамен
расталған.
Егер Банк Тӛлем құжатын осы тармақта
кӛрсетілген талаптарды бұзумен орындауға
қабылдаған болса, ондла ол тӛлем құжаты
санкцияланбаған болып есептелінеді.
4.34. Клиент тӛлем құжатын орындаудың
дұрыстығын анықтайды, және санкцияланбаған
тӛлем құжатын орындаған жағдайда, ол жӛнінде
Банке оны анықтаған соң үш Операциялық күн
ішінде, бірақ та осындай тӛлемді жүргізу сәтінен
есептелетін талап қою мерзімі ішінде, Шартты
жасау орны бойынша Банкке хатты жіберу

наличных денег с текущего счета Клиента по
основаниям,
предусмотренным
требованиями
законодательства Республики Казахстан, в том
числе при указании в документе, на основании
которого осуществляется выдача наличных денег,
назначения платежа, не раскрывающего цель снятия
наличных денег.
4.31. Выдача Клиенту денег в крупных размерах,
определяемых в соответствии с внутренними
нормативными документами Банка, осуществляется
по предварительной заявке на получение наличных
денег, оформленной по установленной Банком
форме. Заявка на получение наличных денег
подается в зависимости от валюты:
1) не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до
предполагаемой даты получения наличных денег в
национальной валюте;
2) не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до
предполагаемой даты получения наличных денег в
иностранной валюте.
Несмотря на условия настоящего пункта, Банк по
своему усмотрению при наличии возможности
может осуществить выдачу денег в день
предоставления заявки на получение наличных
денег с оформлением расходных документов в
соответствии с требованиями законодательства
Республики
Казахстан
и
внутренними
нормативными документами Банка.
4.32.
Банк
является
участником
системы
обязательного гарантирования депозитов. Деньги,
размещенные на текущем счете, за исключением
текущих счетов
юридических лиц, являются
объектом обязательного гарантирования депозитов.
Размер
и
порядок
выплаты
гарантийного
возмещения
определяются
законодательством
Республики Казахстан.
4.33. Санкционированным платежным документом
Клиента считается платежный документ:
1) оформленный или составленный в соответствии с
требованиями, установленными к оформлению
платежных
документов
в
соответствии
законодательством Республики Казахстан;
2) полученный Банком в соответствии с
согласованным порядком защитных действий от
несанкционированных платежей;
3) удостоверенный лицом, уполномоченным
совершить платеж.
Платежный
документ
считается
несанкционированным, если Банк принял его к
исполнению с нарушением требований, указанных в
настоящем пункте.
4.34. Клиент определяет правильность исполнения
платежного документа и, в случае исполнения
несанкционированного
платежного
документа,
сообщает Банку об этом в течение трех
Операционных дней после его обнаружения, но в
пределах срока исковой давности, который
исчисляется с момента проведения такого платежа,

Утверждено Решением Правления ДБ АО «Сбербанк» №30 от 12.08.2019г.
Утверждено Решением Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» №26 от 27.08.2019г.

арқылы хабарлайды.
4.35. Егер Клиент санкцияланбаған тӛлем құжаты
жӛнінде Банкті дер кезінде хабардар етсе және ол
санкцияланбаған
тӛлемді
жүзеге
асырған
жағдайда, ол Клиентке осы тӛлем құжатын
орындаумен байланысқан нақты шығындарды
олардың арасындағы шартпен анықталған
тәртіпте, Тараптармен қосымша келісілген
мерзімдерде ӛтейді.
4.36. Қызметінің ерекше түрі қолма-қол шетел
валютасымен
айырбастау
операцияларын
ұйымдастыру саналатын, уәкілетті ұйым болып
табылатын Клиентке Банктің қызметтерді
ұсынуының қосымша талаптары:

путем направления письма в Банк по месту
заключения Договора банковского счета.
4.35. Если Банк был своевременно извещен
Клиентом о несанкционированном платежном
документе и в случае осуществления им
несанкционированного платежа, он возмещает
Клиенту фактические убытки, связанные с
исполнением данного платежного документа, в
сроки, дополнительно согласованные Сторонами.

4.36.2. Іс-әрекетті қайта ресімдеу, уақытша
тоқтату немесе Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес қызметінің ерекше түрі
қолма-қол шетел валютасымен айырбастау
операцияларын
ұйымдастыру
саналатын,
уәкілетті ұйым болып табылатын Клиентті қолмақол шетел валютасын айырбастау операцияларын
ұйыммдастыруға арналған лицензиядан айыру
жағдайында,
Клиент ол жӛнінде жазбаша
нысанда Банкті тез арада хабардар етуге
міндеттенеді.

4.36. Дополнительные условия предоставления
Банком
услуг
Клиенту,
являющемуся
уполномоченной организацией, исключительным
видом деятельности которой является организация
обменных операций с наличной иностранной
валютой:
4.36.1. Клиент, являющийся в соответствии с
законодательством
Республики
Казахстан
уполномоченной организацией, исключительным
видом деятельности которой является организация
обменных операций с наличной инстранной
валютой, вправе без ограничений снимать с
текущего счета и зачислять на текущий счет
наличную иностранную валюту для целей
организации обменных операций с физическими
лицами
в
порядке,
установленном
законодательством
Республики
Казахстан,
внутренними нормативными документами Банка и
Договором банковского счета.
4.36.2. В случае переоформления, приостановления
действия либо лишения Клиента, являющегося в
соответствии с законодательством Республики
Казахстан
уполномоченной
организацией,
исключительным видом деятельности которой
является организация обменных операций с
наличной иностранной валютой,
лицензии на
организацию обменных операций с наличной
иностранной
валютой,
Клиент
обязуется
незамедлительно в письменной форме уведомить об
этом Банк.

5. Банк қызметтеріне ақы төлеу
5.1. Банктің ағымдағы шотты ашқаны, оған
қызмет кӛрсеткені және Шартта кӛрсетілген ӛзге
қызметтерді ұсынғаны үшін, Клиент Қазақстан
Республикасы заңнамасының талаптарын ескере
отырып, қолма-қол ақшасыз тәртіпте немесе
қолма-қол ақшамен Банк тарифтеріне сәйкес
тӛлемді жүзеге асыруға міндеттенеді. Банк
кӛрсететін қызметтерге тарифтер туралы ақпарат
Банк офистерінің шолуға және танысуға арналған
жалпыға қол жетімді орындарға, сондай-ақ
Банктің
www.sberbank.kz интернет-сайтына
орнарастырылады. Банк жаңа комиссиялардың
күшіне енуі күніне 10 (он) күн қалғанда Банктің
www.sberbank.kz
интернет-сайтына
тиісті
ақпаратты орналастыру арқылы комиссиялардың
ӛзгергендігі туралы клиентті хабардар етеді. Банк

5. Оплата услуг Банка
5.1. За открытие текущего счета, его обслуживание и
оказание Банком иных услуг, предусмотренных
Договором банковского счета, Клиент обязуется
осуществлять оплату в соответствии с тарифами
Банка в безналичном порядке или наличными
деньгами с учетом требований законодательства
Республики Казахстан. Информация о тарифах на
услуги, оказываемые Банком, размещается Банком в
общедоступных для обозрения и ознакомления
местах в офисах Банка, а также на интернет-сайте
Банка www.sberbank.kz. Банк не вправе в
одностороннем порядке изменять в сторону
увеличения установленные на дату заключения
Договора об открытии банковского счета комиссии
по
оказываемым
платежным
услугам,
за
исключением
комиссий,
взимаемых
при

4.36.1. Қазақстан Республикасының заңнамасына
сәйкес қызметінің ерекше түрі қолма-қол шетел
валютасымен
айырбастау
операцияларын
ұйымдастыру саналатын, уәкілетті ұйым болып
табылатын Клиент Қазақстан Республикасы
заңнамасында,
Банктің
ішкі
нормативтік
құжаттармен және Банктік шот шартымен
белгіленген
тәртіпте
жеке
тұлғалармен
айырбастау
операцияларын
ұйымдастыру
мақсатында
қолма-қол
шетел
валютасын
ағымдағы шоттан шектеусіз алу және аударуға
құқылы.
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халықаралық тӛлемдерді және (немесе) ақша
аударымдарын жүзеге асыру кезінде алынатын
комиссияларды қоспағанда, бір жақты тәртіпте
Банктік шотты ашу туралы шартты жасау күні
белгіленген
кӛрсетілетін тӛлемдік қызметтер
бойынша комиссияларды ұлғаю жағына ӛзгертуге
құқылы емес.
5.2. Банк тӛлем ордері негізінде Банкте ашылған
кез келген валютадағы Клиенттің кез келген
шоттарын тікелей дебеттеу арқылы Банк
алдындағы берешек мӛлшеріндегі ақша сомасын,
сондай-ақ Банк комиссияларын, сондай-ақ
Клиенттің Шарт бойынша міндеттемелерді
орындауымен
байланысқан
Банктің
ӛзге
шығындары мен зияндары сомасын даусыз
тәртіпте алуға (есептен шығаруға) құқылы.
Клиенттің берешегі бар ағымдағы шотының
валютасынан ӛзге валютадағы ақшаны алған
жағдайда,
ақшаны
алу
жүргізілетін
айырбастаумен
байланысқан
барлық
комиссияларды Клиенттен ұстаумен, сәйкес
айырбастауды жүргізу күні Банкте белгіленген
бағам
бойынша
берешек
валютасына
айырбастаумен жүргізіледі.
5.3. Банк Клиенттің ағымдағы шотына тӛлемдерді
қабылдау және (немесе) ақшаны аудару бойынша
тӛлемдік
қызметтерді
кӛрсету
бойынша
комиссияны тиісті тӛлемнің және (немесе) ақша
аударымы сомасынан алуға құқылы, егер ол Банк
тарифтерінде кӛзделсе.

осуществлении международных платежей и(или)
переводов денег. Банк уведомляет клиента об
изменении
комиссий
путѐм
размещения
соответствующей информации на интернет-сайте
Банка www.sberbank.kz за 10 (десять) дней до даты
вступления новых комиссий в силу.

6. Чектер
6.1. Банк Клиенттен тиісті тӛлемді алған және
Клиент чек кітапшасын алуға тиісті ӛтініш берген
жағдайда, Банк Клиентке чек кітапшасын береді,
соның
кӛмегімен
Клиент
белгіленген
процедураларды сақтаған кезде чек ұстаушының
Клиенттің ағымдағы шотынан қолма-қол ақша
алуына болады. Чек кітапшасы толтырылмаған 25
(жиырма бес) чек бланктерінен тұрады.

6. Чеки
6.1.
При
условии
получения
Банком
соответствующей оплаты от Клиента и подачи
Клиентом
соответствующего
заявления
на
получение чековой книжки, Банк предоставляет
Клиенту чековую книжку, с помощью которой, при
соблюдении Клиентом установленных процедур,
чекодержатель может получить наличные деньги с
текущего счета Клиента. Чековая книжка состоит из
25 (двадцати пяти) незаполненных бланков чеков.
6.2. Клиент оплачивает стоимость чековой книжки
согласно тарифам Банка в день получения чековой
книжки.
6.3. Бланки чеков являются документами строгой
отчетности и имеют несколько степеней защиты,
отсутствие
которых
влечет
за
собой
недействительность чеков.
6.4. Чековая книжка действительна до момента
закрытия текущего счета Клиента, на который она
была выписана.
6.5. Банк выдает наличные деньги по чеку только в
пределах остатка средств на текущем счете Клиента.

5.2. Банк вправе в бесспорном порядке изымать
(списывать) на основании платежного ордера путем
прямого дебетования любых счетов Клиента в
любой валюте, открытых в Банке, суммы денег в
размере имеющейся задолженности перед Банком, в
том числе комиссий Банка, а также суммы иных
расходов и убытков Банка, связанных с нарушением
Клиентом обязательств по Договору банковского
счета. В случае изъятия денег в иной валюте, чем
валюта текущего счета Клиента, по которому у
Клиента имеется задолженность, изъятие денег
производится
с
конвертацией
в
валюту
задолженности по курсу, установленному в Банке на
дату проведения соответствующей конвертации, с
удержанием с Клиента всех комиссий связанных с
такой конвертацией.
5.3. Банк вправе взимать комиссию за оказание
услуги по приему платежей и (или) переводов денег
на
текущий
счет
Клиента
из
суммы
соответствующего платежа и (или) перевода денег, в
случае, если это предусмотрено тарифами Банка.

6.2. Клиент чек кітапшасының құнын чек
кітапшасын алған күні Банк тарифтеріне сәйкес
тӛлейді.
6.3. Чек бланктері қатаң есептілік құжаттары
болып есептеледі және бірнеше қорғаныс
дәрежесі болады, олар болмаған жағдайда, чек
жарамсыз деп танылады.
6.4. Клиенттің ағымдағы шоты жабылған сәтке
дейін сол бойынша жазылған чек кітапшасы
жарамды болады.
6.5. Банк чек бойынша қолма-қол ақшаны
Клиенттің
ағымдағы
шотындағы
қаражат
қалдығының шегінде ғана береді.
6.6. Чек бойынша қолма-қол ақшаны беру үшін 6.6. Комиссия за выдачу наличных денег по чеку
комиссия Банк тарифтеріне сәйкес ӛндіріп взимается согласно тарифам Банка.
алынады.
6.7. Клиент чекті жазып берген кезде чек 6.7. При выписке чека Клиентом необходимо
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бланктері нӛмірлерінің ретін сақтауы қажет.
6.8. Чекте тӛмендегілер кӛрсетіледі:
чек берушінің/Клиенттің (жеке тұлғаларға
арналған), немесе оны танытатын тұлғаның (жеке
және заңды тұлғалар үшін) жеке басын
куәландыратын құжаттың нӛмірі, кіммен және
қашан берілгендігі;
- егер чек кітапшасы белгіленген сомаға –
операцияны жүргізгенге дейінгі қалдық сомасына
және чек кітапшасы бойынша жаңа қалдыққа
(қалдық цифрмен және жазбаша қойылады)
берілсе, чек жазылып берілген ақша сомасы
(сомасы цифрмен қойылады), чек беруші жеке
тұлғаның немесе чек кітапшасына иелік етуге
уәкілетті тұлғаның қолтаңбасы және чек беруші
заңды тұлғаның мӛр бедері (бар болса) бар чектің
жазылған күні;
- қолма-қол ақшаны алу мақсаты.
6.9. Клиент чек түбіртегін қосқанда чектегі ақша
сомасын цифрмен және жазбаша кӛрсетуі тиіс,
бұл ретте жазбаша сома жолдың ең басында бас
әріппен
басталып
жазылады,
«теңге»/«доллар»/«еуро» сӛзі жазбаша сомадан
соң бос орын қалдырмастан жазылуы тиіс, чекте
«тиын»/«цент»
кӛрсетілмейді,
яғни
чекте
кӛрсетілетін соманы толық санға дейін
дӛңгелектеу қажет, соманы цифрмен және
жазбаша жазғаннан кейінгі бос орын екі
сызықпен сызылады.
6.10. Бағандағы «тӛлеңіз» сӛзінен кейін Клиент
чегін алатын чек ұстаушының тегі, аты мен
әкесінің аты (бар болса) немесе атауы кӛрсетіледі.
6.11. «Чек ұстаушының БСН/ЖСН» бағанында
чек соның атына жазылатын тұлғаның БСН
кӛрсетіледі.
6.12. Чектің кері бетінде чек ұстаушының жеке
басын куәландыратын құжаттың нӛмірі, чек
ұстаушының/Клиенттің,
оның
уәкілетті
тұлғасының атауы, чек ұстаушының/Клиенттің
чекті жазған күні мен уақыты кӛрсетіледі. Чектің
жазылған күні келесі түрде кӛрсетілуі тиіс: күні
мен жылы – цифрмен, айы – жазбаша.
6.13. Чек түбіртегімен қоса чекке Клиенттің
уәкілетті тұлғалары қол қоюы, олардың қойған
қолдары Клиенттің мӛрімен куәландырылуы тиіс
(болған кезде), олардың үлгілері Клиент
ағымдағы шот ашқан кезде немесе қызмет
кӛрсету барысында Клиенттен қабылданған Шот
ашу бойынша құжаттарға сәйкес Банкте болады.
6.14. Клиент Банкке жоғалған немесе ұрланған
чектер, чек кітапшалары, чекке қол қоюған
уәкілеттігі бар тұлғалар құрамының ӛзгергендігі
туралы тез арада жазбаша хабарлауға міндетті.
6.15. Клиент тӛленген және бүлінген чектердің

соблюдать последовательность номеров бланков
чеков.
6.8. В чеке указываются:
- номер документа, удостоверяющего личность
чекодателя/Клиента (для физических лиц), или лица,
его представляющего (для юридических и
физических лиц), кем и когда выдан;
- сумма денег, на которую выписан чек (сумма
проставляется цифрами), дата выписки чека с
подписью чекодателя-физического лица или лица,
уполномоченного распоряжаться чековой книжкой,
и оттиска печати чекодателя-юридического лица
(при ее наличии), если чековая книжка выдана на
определенную сумму - остатка суммы до
совершения операции и новый остаток по чековой
книжке (остаток проставляется цифрами и
прописью);
- цель снятия наличных денег.
6.9. Сумма денег в чеке, включая корешок чека,
должна указываться Клиентом цифрами и
прописью, при этом сумма прописью должна
начинаться в самом начале строки с заглавной
буквы, слово «тенге»/«доллары»/«евро» должно
указываться вслед за суммой прописью без
оставления
свободного
места,
слово
«тиын»/«центы» в чеке не указывается, т.е. сумму,
указываемую в чеке необходимо округлять до
целого числа, свободное место после написания
суммы цифрами и прописью прочеркивается двумя
линиями.
6.10. В графе после слов «заплатите» указывается
фамилия, имя и отчество (при его наличии) или
наименование
чекодержателя,
на
которого
выписывается чек Клиентом.
6.11. В графе «БИН/ИИН чекодержателя»
указывается БИН лица, на которого выписывается
чек.
6.12. На обратной стороне чека указывается номер
документа,
удостоверяющего
личность
чекодержателя, на которого выписывается чек,
наименование
чекодателя/Клиента,
его
уполномоченного лица, дата и время выписки чека
чекодателем/Клиентом. Дата выписки чека должна
быть указана следующим образом: число и год цифрами, месяц - прописью.
6.13. Чек, включая корешок чека, должен быть
подписан уполномоченными лицами Клиента,
подпись которых должна быть заверена печатью
Клиента (при наличии), образцы которых имеются у
Банка согласно Документов по открытию счета,
принятых от Клиента при открытии или в ходе
обслуживания текущего счета Клиента.
6.14. Об утраченных или украденных чеках, чековых
книжках, изменениях состава лиц, уполномоченных
подписывать чеки, Клиент обязан незамедлительно
письменно уведомлять Банк.
6.15. Корешки оплаченных и испорченных чеков, а
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түбіртектерін, сонымен қатар, чектің бүлінген
бланктерін кем дегенде 3 (үш) жыл сақтауға
міндетті.
6.16. Клиент ағымдағы шотты жапқан кезде,
жабылатын ағымдағы шотқа қатысты чек
кітапшаларын ағымдағы шотты жабу туралы
ӛтініште пайдаланбаған және бүлінген чек
бланктерінің
нӛмірлерін
кӛрсете
отырып,
пайдаланбай қалған чек бланктерімен және
бүлінген чек бланктерімен қоса Банкке қайтаруға
міндетті.
6.17. Банк чектерге, соның ішінде ақаулы және
жалған чектерге тӛлем жасаудан бас тартқан
жағдайда, Банк Банктік шот шартында кӛзделген
тәртіпте тиісті Хат-хабарды жіберу арқылы
Клиентті хабардар етеді.
6.18. Чектерде түзетулер және тазартулар болған
жағдайда, чек жарамсыз болып табылады. Егер
чек бланкін толтыру кезінде Клиент қателік
жіберсе, бланкте және оның түбіртегінде
диагональ бойынша «бүлінді» сӛзі жазылып, күні
мен қолы қойылады.
6.19. Чектің қолданылу мерзімі чектің үзінді
кӛшірмесінен кейінгі күннен бастап есептелетін
он күнтізбелік күнді құрайды.

также испорченные бланки чеков Клиент обязан
хранить не менее 3 (трех) лет.

7. Сбербанк Бизнес Онлайн/SberBusiness
сервисі арқылы ағымдағы шотты ашу
7.1. Сбербанк Бизнес Онлайн/SberBusiness сервисі
арқылы екінші және одан кейінгі ағымдағы
шоттарды ашу қашықтан банктік қызмет кӛрсету
шартында анықталған Клиентті сәйкестендіру
және аутенттеу құралдарын қолдана отырып,
Сбербанк Бизнес Онлайн/SberBusiness сервисі
арқылы рәсімделген ағымдағы шотты ашу туралы
Клиенттің ӛтініші негізінде жүзеге асырылады.

7. Открытие текущего счета через сервис
Сбербанк Бизнес Онлайн/SberBusiness
7.1. Открытие второго и последующих текущих
счетов
через
сервис
Сбербанк
Бизнес
Онлайн/SberBusiness осуществляется на основании
заявления Клиента на открытие текущего счета,
оформленного посредством сервиса Сбербанк
Бизнес Онлайн/SberBusiness с применением средств
идентификации
и
аутентификации
Клиента,
определенных договором
о дистанционном банковском обслуживании .
7.2. На основании полученного от Клиента
заявления на открытие текущего счета формируется
Договор об открытии счета с применением средств
аутентификации
и
идентификации,
предусмотренных договором о дистанционном
банковском обслуживании В соответствии с
требованиями
законодательства
Республики
Казахстан
Банк
присваивает
Клиенту
индивидуальный идентификационный код (далее
«ИИК»), который является номером текущего счета,
открытого Банком для учета денег Клиента. ИИК
указывается Банком в соответствующей графе
Договора об открытии счета с применением средств
аутентификации и идентификации.
7.3. В случае несоблюдения Клиентом настоящих
Условий счета, договора о дистанционном
банковском
обслуживании,
требований
законодательства Республики Казахстан Банк
информирует Клиента об отказе в открытии
текущего счета через сервис Сбербанк Бизнес
Онлайн/SberBusiness.

7.2. Клиенттен алынған ағымдағы шотты ашу
туралы ӛтініш негізінде, қашықтан банктік
қызмет кӛрсету шартында кӛзделген аутенттеу
және сәйкестендіру құралдарын қолдану арқылы
Шот ашу туралы шарт құрылады.
Қазақстан
Республикасының
заңнамасы
талаптарына сәйкес, Банк Клиентке жеке
сәйкестендіру кодын (бұдан әрі
«ЖСК»)
тағайындайды, ол Клиент ақшасын ескепке алу
үшін Банк ашқан ағымдағы шот нӛмірі болып
табылады. ЖСК Банкпен Шотты ашу туралы
шарттың сәйкес бағанында сәйкестендіру мен
түпнұсқаландыру
құралдарын
қолданумен
кӛрсетіледі.
7.3. Клиент шоттың, банктік қызмет кӛрсету
шартының
осы
Шарттарын,
Қазақстан
Республикасы
заңнамасының
талаптарын
сақтамаған жағдайда, Банк Клиентке Сбербанк
Бизнес Онлайн/SberBusiness сервисі арқылы
ағымдағы шотты ашудан бас тарту туралы
хабарлайды.

6.16. Клиент при закрытии текущего счета обязан
возвратить Банку чековые книжки, относящиеся к
закрываемому текущему счету, с оставшимися
неиспользованными
бланками
чеков
и
испорченными бланками чеков, указав в заявлении о
закрытии текущего счета номера бланков
неиспользованных и испорченных чеков.
6.17. Об отказе Банком в оплате чеков, в том числе
дефектных и поддельных Банк уведомляет Клиента
путем
направления
соответствующей
Корреспонденции в порядке, предусмотренном
Договором банковского счета.
6.18. При наличии в чеке исправлений и подчисток
чек недействителен. Если при заполнении бланка
чека Клиентом допущена ошибка, на бланке и его
корешке по диагонали Клиентом проставляется
надпись «испорчен», дата и подпись.
6.19. Срок действия чека составляет десять
календарных дней, исчисляемых со дня, следующего
за днем выписки чека.
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7.4. Сбербанк Бизнес Онлайн/SberBusiness сервисі
арқылы ағымдағы шоты Банктің Сбербанк Бизнес
Онлайн/SberBusiness сервисіне қол жеткізу
мүмкіндігін беретін ағымдағы шоты ашылған
бӛлімшесінде ашылады.

7.4.
Через
сервис
Сбербанк
Бизнес
Онлайн/SberBusiness Текущий счет открывается в
том же подразделении Банка, в котором открыт
текущий счет, с использованием которого был
получен доступ к сервису Сбербанк Бизнес
Онлайн/SberBusiness.
7.5. Клиент ағымдағы шотты ашу туралы Банк 7.5. Клиент имеет право получить в подразделении
белгісі бар қағаз тасымалдағыштағы Шарттың Банка экземпляр Договора об открытии счета на
данасын Банктің бӛлімшесінен алуға құқылы.
бумажном носителе с отметкой Банка об открытии
текущего счета.
8. Жауапкершілік
8.1. Банк пен Клиент Банктік шот шарты
бойынша ӛз міндеттемелерін қасақана бұзғаны
үшін ғана және нақты шыққан шығын
мӛлшерінде ғана жауап береді.
8.2. Клиент онымен жасалған мәміленің
заңдылығы, тӛлемнің заңдылығы мен тӛлем
құжаттарының дұрыс ресімделуі үшін жауап
береді.
8.3. Банк Клиенттің нұсқауларын тиісті түрде
орындамағаны немесе орындаудан себепсіз бас
тартқаны үшін Клиенттің жазбаша талабы
бойынша Банктің кінәсі болған жағдайда, нұсқау
сомасының 0,01% мӛлшерінде айыппұл тӛлейді.
Бұл жағдайда, Банк Клиентке қандай да бір
жіберілген пайданы ӛтеуге міндетті емес.
8.4. Клиент Банктің алдында қате есептелген
соманың шегінде Клиент осы Шот талаптарының
4.14 т. бұзған жағдайда, Банкке келтірілген
шығындар үшін жауап береді.
8.5. Клиент осы Шот талаптарының 3.6 т. бұзған
жағдайда, Банк қажетті құжаттарды Клиент
бергенге дейін Банкте ашылған Клиенттің барлық
ағымдағы шоттарына қызмет кӛрсетуді тоқтата
тұруға құқылы.
8.6. Клиент осы Шот талаптарының 6.14 т. бұзған
жағдайда,
Банк
міндеттемелердің
бұзылу
нәтижесінде келтірілген шығындар үшін жауап
бермейді.
8.7. Банк ағымдағы шоттар бойынша Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес, уәкілетті
органдардың шешімдері/әрекеттері негізінде
жүзеге асырылатын операциялардың тоқтатылуы
және/немесе Клиенттің ағымдағы шоттарында
жатқан ақшаға тыйым салу нәтижесінде Клиентке
келтірілген шығындар үшін, сонымен қатар,
үшінші тұлғалардың Клиенттің ағымдағы
шотынан ақшаны Клиенттің акцептін талап
етпейтін инкассолық ӛкімдер және/немесе
тӛлемдік талаптар негізінде шығынға шығарғаны
үшін жауап бермейді.
8.8. Банк пен Клиент Банктік шот шарты
бойынша
міндеттемелерді
дүлей
күш
жағдайлары, атап айтқанда апаттық жағдайлар,
соғыс, терроризм, кӛтерілістер, ӛрт, жарылыстар,
электрмен қамтамасыз етудің, байланыстың

8. Ответственность
8.1. Банк и Клиент несут ответственность только за
умышленное нарушение своих обязательств по
Договору банковского счета и только в размере
реального ущерба.
8.2. Клиент несет ответственность за законность
заключенных им сделок, за законность платежа и
ненадлежащее оформление указаний Банку.
8.3. Банк
за ненадлежащее выполнение или
необоснованный отказ от исполнения указаний
Клиента при наличии вины Банка по письменному
требованию Клиента оплачивает штраф в размере
0,01% от суммы указания. При этом, Банк не обязан
возмещать Клиенту какую-либо упущенную выгоду.
8.4. Клиент несет ответственность перед Банком за
понесенные последним убытки в случае нарушения
Клиентом п. 4.14. настоящих Условий счета в
пределах ошибочно зачисленных сумм.
8.5. В случае нарушения Клиентом п. 3.6. настоящих
Условий счета Банк вправе приостановить
обслуживание всех текущих счетов Клиента,
открытых в Банке, до предоставления Клиентом
необходимых документов.
8.6. В случае нарушения Клиентом п. 6.14.
настоящих Условий счета, Банк не несет
ответственности за убытки, причиненные в
результате нарушения обязательств.
8.7. Банк не несет ответственности за убытки,
причиненные
Клиенту
в
результате
приостановления операций по текущим счетам
и/или наложения ареста на деньги, находящиеся на
текущих счетах Клиента, осуществленных в
соответствии с законодательством Республики
Казахстан,
на
основании
решений/действий
уполномоченных органов, а также за убытки,
причиненные Клиенту в результате списания денег с
текущего счета Клиента третьими лицами на
основании
инкассовых
распоряжений
и/или
платежных требований, не требующих согласия
Клиента.
8.8. Банк и Клиент не несут ответственность за
убытки, причиненные в результате нарушения
обязательств по Договору банковского счета,
вследствие действия обстоятельств непреодолимой
силы, таких, как стихийные бедствия, война,
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тұрып қалуы немесе тоқтауы, сонымен қатар,
Қазақстан
Республикасы
және
басқа
мемлекеттердің мемлекеттік органдарының кез
келген әрекеттері мен шешімдері, Банктік шот
шарты бойынша міндеттемелердің орындалуына
тікелей кедергі болатын қаржы нарығындағы
тӛтенше жағдайлар салдарынан орындай алмау
нәтижесінде келтірілген шығындар үшін жауап
бермейді.
8.9. Клиент нұсқауларды дұрыс ресімдемеген
жағдайда, Клиенттің ағымдағы шоты бойынша
операцияларды уақытында жүргізібегені үшін,
Клиентке тиесілі ақшаны Клиенттің ағымдағы
шотына аудару үшін Банк жауап бермейді.
8.10. Клиент штрих коды бар қағаз бетіндегі
тӛлемдік нұсқауды ұсынған кезде, нұсқаудағы
қол (-дар) және мӛр (бар болса) Клиенттің
Банктегі қол үлгілері мен мӛріне (бар болса)
сәйкес келген жағдайда, және қағаз бетіндегі
нұсқау деректері кодын ашқан соң Банктің
уәкілетті қызметкерінің жұмыс терминалына
алынған деректерге сәйкес келген жағдайда, Банк
санкцияланбаған тӛлем үшін жауапты болмайды.
9. Банктік шот шартын қолдану мерзімі,
ағымдағы шоттарды жабу және Банктік шот
шартын бұзу тәртібі
9.1. Банктік шот шарты Банк Шот ашу туралы
шартты акцепттеген күннен бастап күшіне енеді.
Банктік шот шарты Клиент пен Банк Банктік шот
шартында қарастырылған жағдайды қоспағанда,
міндеттемелерін толық және тиісті орындаған
сәтке дейін қолданылады.
9.2. Клиент Банктік шот шарты бойынша
орындалмаған немесе тиісті түрде орындалмаған
міндеттемелері, сонымен қатар, ағымдағы шотты
жабуына кедергі болатын, оның ішінде Қазақстан
Республикасында қарастырылған басқа жағдайлар
болмаған жағдайда Банктік шот шартын толық
бұзуға құқылы, бұл жӛнінде Банкке шартты бұзу
болжанған күнге дейін 15 (он бес) күнтізбелік
күннен кешіктірмей шотты жабу туралы
ӛтінішпен немесе Банкке кӛрсетілген мерзімде
тиісті шотты жабу туралы ӛтініш беріп Банкте
ашылған Клиенттің барлық ағымдағы шоттарын
жабу арқылы хабарлайды. Клиенттің бастамасы
бойынша Клиенттің шотты жабу туралы ӛтініші
негізінде
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына және Банктік шот шартына сәйкес
ағымдағы шотты жабуға кедергі болатын негіздер
болмаған кезде ӛтінішті алған күннен бастап 15
(он бес) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде
ағымдағы шотты жабу.
9.3. Клиентке ағымдағы бірнеше шотты ашқызған
Банктік шот шартын қолдану аясында ашылған
ағымдағы шотты жабу қажет болған жағдайда,
Клиент Банкке тиісті ағымдағы шотты жабу

терроризм, забастовки, пожары, взрывы, перебои
или прекращение электроснабжения, связи, а также
любые действия и решения государственных
органов Республики Казахстан и других государств,
чрезвычайные ситуации на финансовом рынке,
которые
непосредственно
препятствуют
надлежащему
исполнению
обязательств
по
Договору банковского счета.
8.9.
Банк
не
несет
ответственности
за
несвоевременное проведение операций по текущему
счету Клиента, за зачисление денег на текущий счет
Клиента, причитающихся Клиенту, в случае
ненадлежащего оформления Клиентом указаний.
8.10. При предоставлении Клиентом платежного
указания на бумажном носителе со штрих-кодом в
случае схожести подписи (ей) и печати (если
имеется) на указании образцам подписи (ей) и
печати (если имеется) Клиента, имеющимся в Банке,
и соответствия данных указания на бумажном
носителе данным, полученным на рабочий терминал
уполномоченного
работника
Банка
после
раскодирования,
ответственность
за
несанкционированный платеж Банк не несет.
9. Срок действия Договора банковского счета,
порядок закрытия текущих счетов и
расторжения Договора банковского счета
9.1. Договор банковского счета вступает в силу с
даты акцепта Банком Договора об открытии счета.
Договор банковского счета действует до момента
полного и надлежащего исполнения обязательств
Клиентом и Банком, за исключением случаев,
предусмотренных Договором банковского счета.
9.2.
При
отсутствии
неисполненных
или
ненадлежащим образом исполненных обязательств
по Договору банковского счета, а также иных
обстоятельств, препятствующих закрытию текущего
счета, в т.ч. предусмотренных законодательством
Республики Казахстан, Клиент имеет право
полностью расторгнуть Договор банковского счета,
уведомив об этом Банк соответствующим
заявлением о закрытии счета в срок не позднее, чем
за 15 (пятнадцать) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения либо путем
закрытия всех текущих счетов Клиента, открытых в
Банке, подав соответствующее заявление о закрытии
счета в Банк в указанный срок. Закрытие текущего
счета по инициативе Клиента производится Банком
на основании заявления Клиента о закрытии счета в
срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней со
дня получения заявления при отсутствии оснований,
препятствующих закрытию текущего счета в
соответствии с законодательством Республики
Казахстан и Договором банковского счета.
9.3. В случае необходимости закрытия текущего
счета, открытого в рамках действия Договора
банковского счета, по которому Клиенту было
открыто несколько текущих счетов, заявление о
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туралы ӛтінішті
ағымдағы шотты жабу
болжанған күнге дейін 15 (он бес) күнтізбелік
күннен кешіктірмей беруі тиіс. Банк Клиенттің
осындай ӛтініші бойынша ағымдағы шотты, егер
Клиенттің Банктік шот шарты бойынша тиісті
міндеттемелерінің орындалмауы немесе тиісті
түрде орындалмауы болмаған жағдайда, сонымен
қатар, ағымдағы шотты жабуға кедергі болатын,
оның ішінде Қазақстан Республикасының
заңнамасында қарастырылған басқа жағдайлар
болмаған кезде
жабады, бұл ретте Клиенттің
ашылған ағымдағы шоттарының қалғандарына
қатысты Банктік шот шарты осы Шот
талаптарының 9.1 тармағында кӛрсетілген сәтке
дейін қолданылады.
9.4. Банк бір жақты тәртіпте, егер басқа мерзім
Қазақстан
Республикасының
заңнамасымен
қарастырылмаса, бұзудың болжанған күніне дейін
15 (он бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей
Банктік шот шартын бұзуға құқылы.
9.5. Банктік шот шартының бұзылуы Клиентті ол
бұзылғанға
дейін
орын
алған
бұрмалаушылықтары үшін жауапкершіліктен
босатпайды.
10. Басқа талаптар
10.1. Клиент осы арқылы, осы Шот талаптарының
тармақтары оған түсінікті және айқын екендігін
және Клиент Банкке арналған нұсқаулардұрыс
ресімделмеген жағдайда, осы Шот талаптары
бойынша басталауы мүмкін залалдар туралы
таныс екендігін растайды.
10.2. Ӛзекті Шот талаптары Банк бӛлімшелерінде
және Банктің интернет-сайтында қарап және
танысу
үшін
жалпыға
қолжетімді
етіп
орналастырылады. Банк бір жақты тәртіпте,
Клиенттің қандай да бір келісімінсіз Шот
талаптарын ӛзгертуге құқылы.
10.3. Даулы жағдайлар, келіспеушіліктер, соның
ішінде санкцияланбаған тӛлемдер бойынша
барлық талаптар мен ӛтініштер Тараптармен
Шотты
ашу
туралы
шартта,
Клиенттің
сауалнамасында
кӛрсетілген
мекенжайлар
бойынша жазбаша түрде ұсынылады. Осындай
талаптар мен ӛтініштерге жауап Қазақстан
Республикасының жеке және заңды тұлғалардың
ӛтініштерін
қарастыру
тәртібі
туралы
заңнамасында белгіленген мерзімде ұсынылуы
тиіс. Тараптар Шартты орындаумен байланысқан
келіспеушіліктер мен дауларды 30 күн ішінде
келіссӛздер арқылы шешу үшін барлық күшжігерін жұмсайтын болады.
Кӛрсетілген мерзімде Тараптар келісімге қол
жеткізбеген жағдайда, Банктің қалауы бойынша
дау Шартты жасаған Банктің Орталық офисінің
немесе филиалының тіркелген және/немесе
орналасқан жері бойынша сотта қарастырылады.

закрытии соответствующего текущего счета должно
быть подано Клиентом в Банк в срок не позднее, чем
за 15 (пятнадцать) календарных дней до
предполагаемой даты закрытия текущего счета. Банк
закрывает текущий счет по такому заявлению
Клиента при условии отсутствия у Клиента
неисполненных или ненадлежащим образом
исполненных
Клиентом
соответствующих
обязательств по Договору банковского счета, а
также при отсутствии иных обстоятельств,
препятствующих закрытию текущего счета, в т.ч.
предусмотренных законодательством Республики
Казахстан, при этом, в отношении оставшихся
открытыми текущих счетов Клиента, Договор
банковского счета действует до момента, указанного
в п. 9.1. настоящих Условий счета.
9.4. Банк имеет право в одностороннем порядке
расторгнуть Договор банковского счета уведомив
Клиента в срок не позднее, чем за 15 (пятнадцать)
календарных дней до предполагаемой даты
расторжения, если иной срок не предусмотрен
законодательством Республики Казахстан.
9.5. Расторжение Договора банковского счета не
освобождает Клиента от ответственности за его
нарушение, имевшее место до его расторжения.
10. Прочие условия
10.1. Клиент настоящим подтверждает, что пункты
настоящих Условий счета ему понятны и ясны и
Клиент осведомлѐн о последствиях, которые могут
наступить по настоящим Условиям счета, в случае
ненадлежащего оформления указаний Банку.
10.2. Актуальные Условия счета размещаются в
общедоступном для обозрения и ознакомления
месте в отделениях Банка и на интернет-сайте Банка.
Банк вправе в одностороннем порядке без какоголибо согласия Клиента изменять Условия счета в
сторону их улучшения для Клиента.
10.3. Все претензии и обращения по спорным
ситуациям, разногласиям, в том числе по
несанкционированным платежам предоставляются
Сторонами в письменном виде по адресам,
указанными в Договоре об открытии счета, Анкете
клиента. Ответ на такие претензии и обращения
должны
быть
предоставлены
в
сроки,
установленные
законодательством
Республики
Казахстан о порядке рассмотрения обращений
физических и юридических лиц. Стороны будут
прилагать все усилия к тому, чтобы решить
возникновение разногласия и споры, связанные с
исполнением Договора путем переговоров в течение
30 дней.
В случае не достижения согласия Сторон в
указанные сроки, спор по усмотрению Банка
рассматривается в суде по месту регистрации и/или
нахождения Центрального офиса или филиала
Банка, заключившего Договор.
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10.4. Банктік шот шартымен реттелмеген Банк
пен Клиент арасындағы қарым-қатынастар
Қазақстан
Республикасының
заңнамасымен
реттеледі.
10.5. Осы Шарт бойынша ӛз міндеттемелерін
орындаған кезде, Тараптар, олардың үлестес
тұлғалары, қызметкерлер, делдалдар пара
беру/алу, коммерциялық жолмен сатып алу
түрінде осы Шарт мақсаттары үшін заңнама
бойынша қолданымды деп саналатын ісәрекеттерді, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа
қарсы
қолданылатын
заңнаманың
және
халықаралық актілердің талаптарын бұзатын ісәрекеттерді жүзеге асырмайды.
10.6. Тарап осы Шарттың 10.5-тармағының
қандай да бір ережелерін бұзу орын алды немесе
орын алуы мүмкін деп күмәнданған жағдайда,
сәйкес Тарап жазбаша нысанда ол жӛнінде осы
Тарапты хабардар етуге міндеттенеді. Осы
Шарттың 10.5-тармағының қандай да бір
ережелерін бұзу туралы хабарламаны алған тарап
хабарламаны
қарастыруға
және
жазбаша
хабарламаны алған күннен бастап 15 (он бес)
күнтізбелік күн ішінде оны қарастыру жӛнінде
ӛзге Тарапқа хабарлауға міндетті.

10.4. Отношения между Банком и Клиентом, не
урегулированные Договором банковского счета,
регулируются
законодательством
Республики
Казахстан.
10.5. При исполнении своих обязательств по
настоящему Договору Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не выплачивают,
не осуществляют действия, квалифицируемые
применимым для целей настоящего Договора
законодательством как дача/получение взятки,
коммерческий подкуп, а также иные действия,
нарушающие
требования
действующего
законодательства и международных актов о
противодействии коррупции.
10.6. В случае возникновения у Стороны
подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений п. 10.5.
настоящего Договора, соответствующая Сторона
обязуется уведомить об этом другую Сторону в
письменной
форме.
Сторона,
получившая
уведомления о нарушении каких-либо положений п.
10.5. настоящего Договора, обязана рассмотреть
уведомление и сообщить другой Стороне о его
рассмотрении
в
течение
15
(пятнадцати)
календарных дней с даты получения письменного
уведомления.

