Утверждено Решением Правления ДБ АО «Сбербанк» № 78 от 21.12.2020г.
Утверждено Решением Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» № 08 от 24.02.2021 г.
Тіркеу/Регистрационный № 1530

«МОБИЛЬДІ» МЕРЗІМДІ САЛЫМЫН АШУ ЖӘНЕ «ЖИНАҚ БАНКІ» АҚ ЕБ-де МЕРЗІМДІ ЖӘНЕ
ЖИНАҚ САЛЫМДАРЫН АШУ ТАЛАПТАРЫНА ҚОСЫЛУ ТУРАЛЫ ӨТІНІШ
(заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар,
адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін)
/
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СРОЧНОГО ВКЛАДА «МОБИЛЬНЫЙ» И ПРИСОЕДИНЕНИИ К
УСЛОВИЯМ ОТКРЫТИЯ СРОЧНЫХ И СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ ВКЛАДОВ В ДБ АО «СБЕРБАНК»
(для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов,
адвокатов, частных судебных исполнителей, профессиональных медиаторов)
Клиенттің толық
атауы/Полное
наименование Клиента
Резиденттік
белгісі/Признак
резидентства

□

Резидент/Резидент

□

Бейрезидент/Нерезидент

Резиденттік елі/Страна резидентства _____________________________________________________________

БСН/БИН ЖСН/ИИН

«Жинақ банкі» АҚ ЕБ-де мерзімді және жинақ салымдарын ашу талаптарында (заңды тұлғалар, дара кәсіпкерлер, жеке
нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін) көзделген мақсаттар үшін төменде көрсетілген
талаптарда жинақ шотын (бұдан әрі - "Салым талаптары") ашуды сұраймын және салым талаптарына қосыламын..
Клиент:
1) Салым талаптарымен, олардың мәтінін түсінеді, олармен өз келісімін білдіреді және оларды тиісті түрде орындауға міндеттенеді;
2) Банк көрсететін қызметтерге тарифтермен танысқанын және келісетінін растайды;
3) Салым талаптарында көзделген жағдайларда Банк ашқан және қызмет көрсететін кез келген валютада Клиенттің кез келген
шоттарын тікелей дебеттеу арқылы Банктің ақшаны алып қоюына (есептен шығаруына) өзінің қайтарып алынбайтын келісімін береді;
4) «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңында берілген анықтамаға
сәйкес банктік құпияны қамтитын мәліметтерді сондай-ақ Банкке ұсынылған және коммерциялық құпияны құрайтын өзге де мәліметтерді
құпия негізде дербес деректерді (дербес деректерді трансшекаралық беруге келісім береді) клиенттің және /немесе Салымшының қандай
да бір қосымша келісімінсіз мынадай үшінші тұлғаларға беруге Банкке келісімін және өкілеттігін беретінін:
а) Жинақ банкі ЖАҚ, Жинақ банкі ЖАҚ еншілес ұйымдары/банктеріне;
б) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес және негіздер бойынша банк қызметін тексеруді жүзеге асыратын уәкілетті
мемлекеттік органдарына;
в) пошта және байланыс ұйымдары, консультациялық, заңдық, аудиторлық және өзге де қызметтерді қоса алғанда, бірақ олармен
шектелмей, Банкке қызметтер көрсету үшін болашақта банк жалдаған немесе жалданатын кез келген үшінші тұлғаларына, банк осындай
үшінші тұлғалармен әрбір нақты жағдайда рұқсат етілетін және оған қол жеткізуге болатын орынды дәрежеде құпиялылықты сақтау
туралы барлық қажетті уағдаластықтарға қол жеткізілген жағдайда, осындай үшінші тұлғаларға банк алдындағы өз міндеттемелерін
орындау мүмкіндігін беру үшін;
г) Клиент Серіктестің қызметтеріне мүдделі болған жағдайда, Серіктеске Банк Клиентіне қызметтер көрсету мүмкіндігін ұсыну үшін
Банк Серіктесіне, Серіктестің үлестес тұлғаларына.
5) Банкке, сондай-ақ осы «Мобильді» мерзімді салымын ашу және «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-де мерзімді және жинақ салымдарын ашу
талаптарына қосылу туралы өтініштің 4) - тармағында көрсетілген (заңды тұлғалар, дара кәсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар,
жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін) (бұдан әрі - Өтініш) тұлғаларға Қазақстан Республикасының қолданыстағы
заңнамасының ережелеріне сәйкес Клиент ұсынатын дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісім береді;
6) Банктің Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының ережелеріне сәйкес Банкке берілетін дербес деректерді
жинауына және өңдеуіне жеке тұлғалардың (өз қызметкерлерінің, акционерлерінің, қатысушыларының, бенефициарлық меншік иелерінің
және Клиент дербес деректерін Банкке беретін өзге тұлғалардың) барлық қажетті тиісті түрде рәсімделген келісімдеріне ие.
7) Клиент Салым талаптарын қабылдайды, ал «Мобильді» банктік салым шарты Клиенттің уәкілетті тұлғасы қол қойған осы Өтінішті
Клиенттің беруі (оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген сәйкестендіру құралдарын пайдалана отырып,
электрондық түрде беру жолымен) және оны Банктің акцептеуі арқылы Клиенттің Салым талаптарына тұтас қосылуы кезінде Банк пен
Клиент арасында жасалады. /
Прошу открыть сберегательный счет на условиях, указанных ниже, для целей, предусмотренных Условиями открытия срочных и
сберегательных вкладов в ДБ АО «Сбербанк» (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, частных
нотариусов, адвокатов, частных судебных исполнителей, профессиональных медиаторов) (далее – «Условия вклада») и
присоединяюсь к Условиям вклада.
Клиент подтверждает, что:
1) ознакомлен с Условиями вклада, понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять
надлежащим образом;
2) ознакомлен и согласен с тарифами на услуги, оказываемые Банком;
3) дает свое безотзывное согласие на изъятие (списание) Банком денег путем прямого дебетования любых счетов
Клиента в любой валюте, открытых и обслуживаемых Банком в случаях, предусмотренных Условиями вклада;
4) предоставляет Банку согласие и полномочие на предоставление на конфиденциальной основе сведений, содержащих
банковскую тайну, согласно их определению, данному в Законе Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в
Республике Казахстан», а также прочих сведений, предоставленных Банку и содержащих коммерческую тайну или иную
охраняемую законом тайну, персональные данные (предоставляет согласие на трансграничную передачу персональных
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«МОБИЛЬДІ» МЕРЗІМДІ САЛЫМЫН АШУ ЖӘНЕ «ЖИНАҚ БАНКІ» АҚ ЕБ-де МЕРЗІМДІ ЖӘНЕ
ЖИНАҚ САЛЫМДАРЫН АШУ ТАЛАПТАРЫНА ҚОСЫЛУ ТУРАЛЫ ӨТІНІШ
(заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар,
адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін)
/
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СРОЧНОГО ВКЛАДА «МОБИЛЬНЫЙ» И ПРИСОЕДИНЕНИИ К
УСЛОВИЯМ ОТКРЫТИЯ СРОЧНЫХ И СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ ВКЛАДОВ В ДБ АО «СБЕРБАНК»
(для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов,
адвокатов, частных судебных исполнителей, профессиональных медиаторов)
данных), без какого-либо дополнительного согласия Клиента, следующим третьим лицам:
а) ПАО Сбербанк, дочерним организациям/банкам ПАО Сбербанк;
б) уполномоченным государственным органам, осуществляющим проверку деятельности Банка по основаниям и в
соответствии с законодательством Республики Казахстан;
в) организациям почты и связи, любым третьим лицам, которые наняты или будут наняты Банком в будущем для оказания
услуг Банку, включая, но не ограничиваясь, консультационные, юридические, аудиторские и иные услуги, для предоставления
таким третьим лицам возможности исполнить свои обязательства перед Банком при условии, что Банком достигнуты все
необходимые договоренности с такими третьими лицами о соблюдении конфиденциальности в той разумной степени, которая
допустима и достижима в каждом конкретном случае;
г) Партнеру Банка, аффилированным лицам Партнера, для предоставления Партнеру возможности оказывать услуги
Клиенту Банка, при условии заинтересованности Клиента в услугах Партнера;
5) предоставляет Банку, а также лицам, указанным в п. 4) настоящего Заявления об открытии срочного вклада
«Мобильный» и присоединении к Условиями открытия срочных и сберегательных вкладов в ДБ АО «Сбербанк» (для
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов, частных судебных исполнителей,
профессиональных медиаторов) (далее – Заявление), согласие на сбор и обработку персональных данных, предоставляемых
Клиентом, согласно положениям действующего законодательства Республики Казахстан;
6) обладает всеми необходимыми надлежаще оформленными согласиями физических лиц (своих работников,
акционеров, участников, бенефициарных собственников и иных лиц, персональные данные которых предоставляются
Клиентом Банку) на сбор и обработку Банком, их персональных данных, передаваемых Банку согласно положениям
действующего законодательства Республики Казахстан;
7) Условия вклада приняты Клиентом, а Договор банковского вклада «Мобильный» заключен между Банком и Клиентом в
момент присоединения Клиента к Условиям вклада в целом путем подачи Клиентом настоящего Заявления, подписанного
уполномоченным лицом Клиента (в том числе путем подачи в электронном виде, с использованием идентификационных
средств, предусмотренных законодательством Республики Казахстан) и его акцептованием Банком.

Салым сомасы және валютасы/
Сумма и валюта вклада
Салым мерзімі (90 күннен бастап
1096 күнге дейін)/Срок вклада (от
90 до 1096 дней)
Сыйақыны төлеу мерзімділігі/
Периодичность выплаты
вознаграждения
(қажеттісін таңдау/выбрать
необходимое)
Салым сомасын аударуға арналған
банктік деректемелер (салым
мерзімі басталған немесе
мерзімінен бұрын тоқтату
кезінде)/Банковские реквизиты
для перечисления вклада (по
наступлении срока вклада или
при досрочном расторжении)

__________________________________________________________________________________
(сомасы санмен және жазумен, валютасы/сумма цифрами и прописью, валюта)
с «_____» _______________________20___ ж./г. по «_____» _____________________20___ ж./г.




Мерзім соңында/В конце срока
Ай сайын/ Ежемесячно

 Тоқсан сайын/ Ежеквартально

Жыл сайын/ Ежегодно

Клиенттің атауы/Наименование Клиента _________________________________________
Клиенттің ЖСН/БСН / ИИН/БИН Клиента _________________________________________
Клиенттің ЖСК/ИИК Клиента _____________________________________________КБе___
Клиент банкі/Банк Клиента _____________________________________________________

Клиент банкінің БСК/БИК банка Клиента __________________________________________
Есептелген сыйақы мерзімінен бұрын тоқтату кезінде салым сомасын
аударуға арналған деректемелерге сәйкес келетін банктік деректемелер
 Иә/Да
бойынша аударылсын ба?/Перечислить начисленное вознаграждение
 Жоқ/Нет
по банковским реквизитам, соответствующим реквизитам для
перечисления вклада?
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«МОБИЛЬДІ» МЕРЗІМДІ САЛЫМЫН АШУ ЖӘНЕ «ЖИНАҚ БАНКІ» АҚ ЕБ-де МЕРЗІМДІ ЖӘНЕ
ЖИНАҚ САЛЫМДАРЫН АШУ ТАЛАПТАРЫНА ҚОСЫЛУ ТУРАЛЫ ӨТІНІШ
(заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар,
адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін)
/
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СРОЧНОГО ВКЛАДА «МОБИЛЬНЫЙ» И ПРИСОЕДИНЕНИИ К
УСЛОВИЯМ ОТКРЫТИЯ СРОЧНЫХ И СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ ВКЛАДОВ В ДБ АО «СБЕРБАНК»
(для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов,
адвокатов, частных судебных исполнителей, профессиональных медиаторов)
Сыйақыны аударуға арналған
банктік деректемелер / Банковские
реквизиты для перечисления
вознаграждения

Клиенттің атауы/Наименование Клиента _________________________________________
Клиенттің ЖСН/БСН / ИИН/БИН Клиента _________________________________________

(сыйақыны аударуға арналған
Клиенттің ЖСК/ИИК Клиента _____________________________________________КБе___
деректемелер салымды аударуға
арналған деректемелерге сәйкес
Клиент банкі/Банк Клиента _____________________________________________________
келмеген жағдайда толтырылады
/ заполняется, если реквизиты
Клиент банкінің БСК/БИК банка Клиента __________________________________________
для перечисления
вознаграждения не
соответствуют реквизитам
для перечисления вклада)
Банктің акцептеген талаптары бойынша қосымша жарналарға және ақшаны ішінара алуға (төмендетілмейтін қалдық
сомасына дейін) рұқсат беріледі/Дополнительные взносы и частичные изъятия (до суммы неснижаемого остатка)
допускаются на условиях, акцептованных Банком
Салым мерзімі өткеннен кейін салым мерзімін автоматты түрде ұзарту жүзеге асырылады/По истечении срока вклада
осуществляется автоматическое продление срока вклада

Клиенттің уәкілетті тұлғасы /Уполномоченное лицо Клиента ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ ___________________________
(лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) толық/должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) полностью)

(қолы/подпись)

негізінде әрекет етуші/действующее на основании ____________________________________________________________________________
(құжаттың (Жарғы/Сенімхат) аты, /наименование документа (Устав/Доверенность)

Клиенттің М.О. (бар болса) / М.П. Клиента (при наличии)
Клиенттің мекенжайы, байланыс телефоны/Адрес, контактный телефон Клиента __________________________________________
«_____» ___________________________20__ ж./г.

БАНК БЕЛГІЛЕРІ / ОТМЕТКИ БАНКА
_____________________________________________________________________________________________________________
(«Жинақ банкі» АҚ ЕБ операциялық бөлімшесінің атауы және орналасқан жері/
наименование и местонахождение операционного подразделения ДБ АО «Сбербанк»)

«Мобильный» банктік салым шарты/Договор банковского вклада «Мобильный» ________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
(Клиенттің атауы/наименование Клиента)

№ ____ от _________________ 20__ж./г.
Жинақ шоттың №/
№ Сберегательного счета
Салымның максималды сомасы/
Максимальная сумма вклада
Сыйақы мөлшерлемесі/ Ставка
вознаграждения
Салым бойынша төмендетілмейтін қалдық /
Неснижаемый остаток
по вкладу
Ақшаны ішінара алған кездегі сыйақы
мөлшерлемесі/жылдық тиімді сыйақы
мөлшерлемесі (салым мерзімін ұзарту
жағдайына қолданылмайды)/Ставка
вознаграждения/

___________________________________________________________________________
(сомасы санмен және жазумен, валютасы/сумма цифрами и прописью, валюта)
Жылдық тиімді сыйақы
жылдық ___________ %
мөлшерлемесі/Годовая
жылдық ___________ %
годовых
эффективная
годовых
ставка вознаграждения
___________________________________________________________________________
(сомасы санмен және жазумен, валютасы/сумма цифрами и прописью, валюта)
Сыйақы
Жылдық тиімді сыйақы
Мерзімі күнмен/Срок в днях
мөлшерлемесі,
мөлшерлемесі, жылдық %/
жылдық %/Ставка
Годовая эффективная ставка
вознаграждения,
вознаграждения, % годовых
% годовых

Утверждено Решением Правления ДБ АО «Сбербанк» № 78 от 21.12.2020г.
Утверждено Решением Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» № 08 от 24.02.2021 г.
Тіркеу/Регистрационный № 1530

«МОБИЛЬДІ» МЕРЗІМДІ САЛЫМЫН АШУ ЖӘНЕ «ЖИНАҚ БАНКІ» АҚ ЕБ-де МЕРЗІМДІ ЖӘНЕ
ЖИНАҚ САЛЫМДАРЫН АШУ ТАЛАПТАРЫНА ҚОСЫЛУ ТУРАЛЫ ӨТІНІШ
(заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар,
адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін)
/
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СРОЧНОГО ВКЛАДА «МОБИЛЬНЫЙ» И ПРИСОЕДИНЕНИИ К
УСЛОВИЯМ ОТКРЫТИЯ СРОЧНЫХ И СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ ВКЛАДОВ В ДБ АО «СБЕРБАНК»
(для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов,
адвокатов, частных судебных исполнителей, профессиональных медиаторов)
годовая эффективная ставка
вознаграждения
при частичных изъятиях (не
распространяется на случай
пролонгации вклада)

1.
______%

______%

______%

______%

______%

______%

______%

______%

______%

______%

Сыйақы
мөлшерлемесі,
жылдық %/Ставка
вознаграждения,
% годовых

Жылдық тиімді сыйақы
мөлшерлемесі, жылдық %/
Годовая эффективная ставка
вознаграждения, % годовых

2.
3.
4.
5.

Салымды мерзімінен бұрын тоқтату
кезіндегі сыйақы мөлшерлемесі (салым
мерзімін ұзарту жағдайына
қолданылмайды)/Ставка вознаграждения
при досрочном расторжении вклада (не
распространяется на случай
пролонгации вклада)
Егер сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері
көрсетілмесе, онда мерзімінен бұрын
талап ету немесе Клиенттің салымды
алуы сәтінде Банкте қолданылатын
салымды мерзімінен бұрын тоқтату
кезіндегі сыйақы мөлшерлемелері
қолданылады / Если размеры ставок
вознаграждения не указаны,
применяются ставки вознаграждения
при досрочном расторжении вклада,
действующие в Банке на момент
досрочного востребования или
изъятия вклада Клиентом
Корпоративтік табыс салығын
ұстау/Удержание корпоративного
подоходного налога

Мерзімі күнмен/Срок в днях

1.

////

////

////

2.

////

////

////

3.

////

////

////

4.

////

////

////

5.

////

////

////




Өтінішті қабылдадым, Клиентті сәйкестендіруді жүргіздім, салымды ашу
бойынша

құжаттарды

тексердім/Заявление

принял, идентификацию

Клиента осуществил, документы по открытию вклада проверил

Иә/Да
Жоқ/Нет

Орындаушы (аты-жөні)/Исполнитель (ФИО) _________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(қолы/подпись, мөртабан/штамп)

Келесі себептермен Өтінішті акцепттеуден бас тарттым /В акцепте Орындаушы (аты-жөні)/Исполнитель (ФИО) _________________
Заявления

отказал

по

причине _________________________________________________________

___________________________________________________________
_________________________________________________________
(қолы/подпись)
Өтініш

акцепттелді,

Жинақ

шотты

ашуға

рұқсат

беремін/Заявление Банктің өкілетті тұлғасы (аты-жөні)/Уполномоченное лицо

акцептовано, открыть Сберегательный счет разрешаю
«_____» _________________________20____ ж./г.

Банка (ФИО) ___________________________________________
_______________________________________________________
(қолы/подпись, мөр/печать)

