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БИЗНЕС-КЛИЕНТТЕРМЕН ЖАСАЛАТЫН МЕРЗІМДІ БАНКТІК САЛЫМДАР
ЖӘНЕ «ТАЛАП ЕТКЕНГЕ ДЕЙІНГІ» БАНКТІК САЛЫМ ШАРТТАРЫНЫҢ
ҮЛГІ НЫСАНДАРЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ҮЛГІ (ШАМАЛАС) ТАЛАПТАР /
ТИПОВЫЕ (ПРИМЕРНЫЕ) УСЛОВИЯ К ТИПОВЫМ ФОРМАМ ДОГОВОРОВ
ДЛЯ СРОЧНЫХ БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ И ВКЛАДА «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»
С БИЗНЕС-КЛИЕНТАМИ
Осы Үлгі (шамалас) талаптар бизнесклиенттермен жасалатын мерзімді банктік
салымдар және «Талап еткенге дейінгі»
банктік салым шарттарының үлгі нысандары
үшін
белгіленген
және
Қазақстан
Республикасының Азаматтық Кодексінің 388бабында көзделген тәртіппен бұдан кейін
бірігіп «Тараптар» деп аталатын, бизнес
клиент Салымшы мен «Банк ЦентрКредит»
АҚ, оның филиалдары мен құрылымдық
бөлімшелері (бұдан кейін мәтін бойынша –
Банк)
арасындағы,
бизнес-клиенттермен
жасалатын «Мерзімді», «Мерзімді плюс»,
«Жинақтаушы плюс», «Жинақтаушы элит»,
«Талап еткенге дейінгі» банктік салым
шарттарын (бұдан кейін мәтін бойынша бірге
немесе жеке – Шарт) жасасуға және орындауға
байланысты қарым-қатынасты реттейді және
жинақ есепшоттарын ашу, жүргізу және жабу
операцияларын
жүргізудің
стандартты
қағидасы мен тәртібін (бұдан кейін мәтін
бойынша – Үлгі талаптар) белгілейді.
Бизнес-клиент (Салымшы) дегеніміз – заңды
тұлға, оның оқшауланған бөлімшелері, жеке
кәсіпкер.
1-БӨЛІМ. ЖАЛПЫ ҚАҒИДА
1. Банк пен Салымшы Шартты жасағанға дейін
Банк осы Үлгі талаптарда көзделген қандай
болмасын міндеттемелерді қабылдамайды.
1.2. Осы Үлгі талаптардың қағидасы
стандартты
нысанда
белгіленген
және
Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады,
сондай-ақ Шарттың негізінде ашылған барлық
жинақ есепшоттарына (бұдан кейін мәтін
бойынша әрқайсысы жеке-дара Есепшот деп
аталады) қолданылады.
1.3. Қол қойылған Шарттың негізінде Банк
салымды қабылдайды, Салымшыға есепшот

Настоящие Типовые (примерные) условия
установлены для типовых форм договоров
для срочных банковских вкладов и вклада
«До востребования» с бизнес-клиентами и в
порядке, предусмотренном статьей 388
Гражданского кодекса Республики Казахстан,
регулируют отношения между Вкладчиком бизнес клиентом и АО «Банк ЦентрКредит»,
его
филиалов
и
их
структурных
подразделений (далее по тексту – Банк),
совместно
в
дальнейшем
именуемые
«Стороны», связанные с заключением и
исполнением Договоров банковского вклада
«Срочный»,
«Срочный
плюс»,
«Накопительный плюс», «Накопительный
элит», «До востребования» с бизнесклиентами (далее в отдельности именуемые Договор)
и
определяют
стандартные
положения
и
порядок
осуществления
операций по открытию, ведению и закрытию
сберегательных счетов (далее по тексту –
Типовые условия).
Бизнес-клиентом (Вкладчиком) является
юридическое лицо, его обособленные
подразделения,
индивидуальный
предприниматель.
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Банк не несет каких-либо обязательств,
предусмотренных настоящими Типовыми
условиями, до заключения Банком и
Вкладчиком Договора.
1.2. Положения настоящих Типовых условий
определены в стандартной форме и являются
неотъемлемой
частью
Договора
и
распространяются на все сберегательные
счета, открытые на основании Договора
(далее по тексту каждый в отдельности
именуемые – Счет).
1.3.На основании подписанного Договора,
Банк принимает вклад, открывает Вкладчику

ашады және Қазақстан Республикасының
қолданыстағы
заңнамасында
көзделген,
сондай-ақ оған сәйкес белгіленген, банктің
тәжірибесінде
қолданылатын
банктік
ережелерге, Банктің ішкі процедуралары мен
басқа нормативтік актілеріне сәйкес Есепшот
бойынша операцияларды орындайды.
1.4. Ашылатын Есепшоттың нөмірі, салымның
сомасы, мерзімі, валютасы, салым бойынша
сыйақы мөлшерлемесі, сыйақы есептеу
талаптары, оған қоса Шартты мерзімінен
бұрын бұзған кездегі талаптар Шартта
көрсетіледі.
1.5. Салымшы салымның барлық сомасын
талап еткеннен кейін Есепшот жабылады және
Шарт бұзылған болып есептеледі.
2-БӨЛІМ. САЛЫМ БОЙЫНША СЫЙАҚЫ
ЕСЕПТЕУ ТӘРТІБІ
2.1. Сыйақы есептеу бір жылда 365 күн / бір
айдағы күнтізбелік күндердің нақты саны
негізінде жүргізіледі. Бұл кезде ақша келіп
түскен күн және Шарттың қолданыс мерзімі
аяқталған күн бір күн ретінде есептеледі.
2.2. Қазақстан Республикасының салық
заңнамасында көзделген жағдайлардан басқа
кезде, Салымшыға төленетін сыйақыдан салық
төлеудің қолданыстағы тұрақты мөлшерлемесі
бойынша төлем көзінен табыс салығы
ұсталады.
2.3. Шарттың қолданыс мерзімі аяқталған
кезде, Салымшының банктік деректемелері
өзгерген немесе олар көрсетілмеген жағдайда,
салымның және есептелген сыйақының сомасы
Салымшыдан салым сомасы мен есептелген
сыйақы сомасын қайтаруды талап еткен
жазбаша хабарламасын алғанға дейін сыйақы
есептелмей, сол есепшотта қалады («Талап
еткенге дейінгі» банктік салым шартын
қоспағанда).
3-БӨЛІМ. ЕРЕКШЕ ТАЛАПТАР
3.1. Егер салым сомасын және есептелген
сыйақы сомасын төлейтін күн демалыс
(мереке) күніне сәйкес келсе, төлем демалыс
(мереке) күнінен кейінгі бірінші жұмыс күні
жасалады. Салымшының төлемнің осы
себеппен кешіктірілгені үшін пайыз есептеуді
немесе қандай да бір өтемақы төлеуді талап
етуге құқығы жоқ.
3.2.
Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы
заңнамасында
көзделген

Счет и выполняет операции по Счету,
предусмотренные
законодательством
Республики
Казахстан,
а
также
установленными в соответствии с ним
банковскими правилами, применяемыми в
банковской
практике,
внутренними
процедурами и иными нормативными
документами Банка.
1.4. Номер открываемого Счета, сумма, срок,
валюта вклада, ставки вознаграждения по
вкладу, условия начисления вознаграждения,
в том числе при досрочном расторжении
Договора указываются в Договоре.
1.5. После востребования Вкладчиком всей
суммы вклада Счет закрывается и Договор
считается расторгнутым.
РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ВКЛАДУ
2.1.Начисление вознаграждения
производится на основе базы 365 дней в
году/фактические календарные дни месяца.
При этом, дата поступления денег и дата
окончания
срока
действия
Договора,
считается как один день.
2.2. С вознаграждения, выплачиваемого
Вкладчику,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
налоговым
законодательством Республики Казахстан,
удерживается подоходный налог у источника
выплаты
по
действующей
ставке
налогообложения.
2.3. При истечении срока действия Договора,
в случае изменения банковских реквизитов
Вкладчика либо их отсутствия, сумма вклада
и начисленного вознаграждения остается на
этом
же
Cчете
без
начисления
вознаграждения до письменного извещения
Вкладчиком о востребовании суммы вклада и
начисленного
вознаграждения
(за
исключением Договора банковского вклада
«До востребования»).
РАЗДЕЛ 3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. В случае, если дата выплаты суммы
вклада и начисленного вознаграждения
приходится на выходной (праздничный) день,
выплата будет осуществлена в первый
рабочий день, следующий за выходным
(праздничным) днем. Вкладчик не имеет
права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую
задержку в платеже.
3.2. При наложении ареста на деньги на
Cчете, либо приостановлении операций по

жағдайларда, Есепшоттағы ақшаға тыйым
салынған
немесе
Есепшот
бойынша
операциялар тоқтатылған кезде, тыйым
салынған және/немесе шектеу әрекет ететін
күндер үшін салым сомасына сыйақы (ақшаға
тыйым салынғанда оның тиісті бөлігіне)
есептелмейді. Тыйым және/немесе шектеу
алынып тасталған сәттен бастап сыйақы
есептеу қайта басталады.
3.3. Банк төмендегі жағдайларда:
- Есепшоттағы ақшаға өндіріп алу қолданған;
- Шарт және осы Үлгі талаптар бойынша
мiндеттемелерiн
орындамаған
немесе
уақытылы орындамаған жағдайда, егер мұндай
орындамау немесе уақытылы орындамау
Қазақстан Республикасының заңнамасында
көзделген
тыйымдардан
және
(немесе)
шектеулерден
туындаса,
Салымшының
алдында жауап бермейді.
3.4. Салымшы сенімхатты жойған және Банкке
тиісті сенімхаттың күші жойылғаны туралы бір
банктік күн ішінде жазбаша хабарламаған
жағдайда, Банк Салымшының уәкілетті өкіліне
сенімхат бойынша Есепшоттан ақшаны
бергені үшін жауап бермейді.
3.5.
Банк
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында көзделген негіздер бойынша
есепшотты жабуға құқылы.
3.6. Қазақстан Республикасының заңнамасы,
Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкінің, Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкінің шешімдеріне
байланысты депозиттерді қабылдау талаптары
өзгерген
жағдайда,
сондай-ақ
Банктің
Қазақстан Республикасында, сонымен қатар
шет елдерден ресурстар алуының жалпы
талаптарының
өзгеруіне,
инфляция
қарқынының,
девальвация
қарқынының
өзгеруіне
байланысты және мұнымен
шектелмей, Банк бұл туралы Шарт бұзылады
деп болжанған күннен 30 (отыз) күнтізбелік
күн бұрын Салымшыға жазбаша хабарлап,
Шартты мерзімінен бұрын бұзуға құқылы.
Мұндай жағдайда Банк Салымшыға Шартта
және осы Үлгі талаптарда көзделген тәртіппен
салымды
және
есептелген
сыйақыны
қайтарады. Бұл кезде Салым бойынша сыйақы
салым есепшотта болған күндердің нақты
санына
қатысты
Шартта
белгіленген
мөлшерлеме бойынша төленеді.

Счету
в
случаях,
предусмотренных
действующим законодательством Республики
Казахстан, вознаграждение на сумму вклада
(при аресте денег на соответствующую его
часть) не начисляется за дни действия ареста
и/
или
ограничения.
Начисление
вознаграждения возобновляется с момента
снятия ареста и/или ограничения.
3.3. Банк не несет ответственности перед
Вкладчиком в случае:
обращения
взыскания
на
деньги,
находящиеся на Счете;
- несвоевременного исполнения или не
исполнения своих обязательств по Договору
и настоящим Типовым условиям, если такое
несвоевременное исполнение либо не
исполнение
вызвано запретами и (или)
ограничениями,
предусмотренными
законодательством Республики Казахстан.
3.4. Банк не несет ответственности за выдачу
по
доверенности
суммы
со
Счета
уполномоченному представителю Вкладчика,
в
случаях,
если
Вкладчик
отменил
доверенность и письменно не уведомил об
этом Банк в течение одного банковского дня,
в котором соответствующая доверенность
была отменена.
3.5.Банк вправе закрыть счет по основаниям,
предусмотренным
законодательством
Республики Казахстан.
3.6. В случае изменения законодательства
Республики Казахстан, условий принятия
депозитов,
связанных
с
решениями
Правительства
Республики
Казахстан,
Национального Банка Республики Казахстан,
а также, в связи с изменением общих условий
получения Банком ресурсов как в Республике
Казахстан, так и за рубежом, изменением
темпов инфляции, изменением темпов
девальвации и, не ограничиваясь этим, Банк
вправе досрочно расторгнуть Договор,
письменно уведомив об этом Вкладчика за 30
(тридцать)
календарных
дней
до
предполагаемой даты расторжения. В данном
случае Банк возвращает Вкладчику Вклад и
начисленное вознаграждение в порядке,
предусмотренном Договором и настоящими
Типовыми
условиями.
При
этом
вознаграждение по Вкладу выплачивается по
соответствующей ставке, установленной в
Договоре, за фактическое количество дней
пребывания Вклада на Счете.

4-БӨЛІМ. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ
МЕН МІНДЕТТЕРІ
4.1.Банктің міндеттері:
4.1.1. Осы Үлгі талаптың және Шарттың
2-бөліміне сәйкес салымды пайдаланғаны үшін
сыйақы сомасын есептеу және төлеу;
4.1.2. Шарттың қолданыс мерзімі аяқталған
күні
Салымшыға
Шартта
көрсетілген
деректемелер бойынша:
- салым сомасын;
- есептелген сыйақының қалған сомасын
қайтару.
4.1.3. Шартты мерзімінен бұрын бұзған кезде,
осы Үлгі талаптарда және Шартта белгіленген
тәртіппен салым сомасын қайтару және
сыйақыны төлеу.
4.2. Банктің құқықтары:
4.2.1.
Салымшыдан
Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы
заңнамасының талаптарына сәйкес Есепшотты
ашуға және Есепшот бойынша операцияны
жүргізуге қажетті ақпаратты және құжаттарды
талап ету;
4.2.2. Банк қызметінің Тарифтеріне өзгерістер
мен толықтырулар енгізу, Банктің қызметіне
жаңа тарифтер белгілеу және енгізілген
өзгерістер мен толықтыруларды есепке ала
отырып,
Тарифтерді Банктің www.bcc.kz
мекенжайы бойынша интернет ресурсына
орналастыру немесе Банктің операциялық
залдарында хабарландыру ілу және басқа
байланыс арналары арқылы бұл туралы
Клиентке хабарлау.
4.2.3. Есепшотқа қате төленген (есептелген)
немесе берілген сыйақы сомасын акцептсіз
тәртіппен Есепшоттан есептен шығару;
4.2.4. Шартта және Үлгі талаптарда көзделген
тәртіппен Үлгі талаптарға біржақты тәртіппен
өзгерістер мен толықтырулар енгізу.
4.3. Салымшының міндеттері:
4.3.1. Қолданыстағы заңнаманың талаптарына
сәйкес Банкке Есепшот ашу үшін, сондай-ақ
Есепшот бойынша операциялар жүргізу үшін
қажетті құжаттарды және ақпаратты беру;
4.3.2. Салым сомасын Шарт жасалған күні
Есепшотқа қолма-қол салу (аудару). Салымшы
салым сомасын Есепшотқа уақытылы қолмақол салмаған (аудармаған) жағдайда, Шарт
жасалмаған болып есептеледі;

РАЗДЕЛ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
СТОРОН
4.1 Банк обязуется:
4.1.1 производить начисление и выплату
вознаграждения за пользование вкладом в
соответствии с разделом 2 настоящих
Типовых условий и Договором;
4.1.2 в день истечения срока действия
Договора вернуть Вкладчику по реквизитам,
указанным Вкладчиком в Договоре:
- сумму вклада;
сумму
остатков
начисленного
вознаграждения.
4.1.3. при досрочном расторжении Договора
вернуть сумму вклада и выплатить
вознаграждение в порядке, установленном
настоящими
Типовыми
условиями
и
Договором.
4.2. Банк имеет право:
4.2.1. затребовать от Вкладчика информацию
и документы, необходимые для открытия
Счета, проведения операций по Счету в
соответствии с требованиями действующего
законодательства Республики Казахстан;
4.2.2. вносить изменения и дополнения в
Тарифы на услуги Банка, вводить новые
Тарифы на услуги Банка и уведомлять об
этом Клиента путем размещения Тарифов с
учетом внесенных изменений и дополнений
на интернет – ресурсе Банка по адресу
www.bcc.kz,
через
объявления
в
операционных залах Банка и иные каналы
связи.
4.2.3. списывать в безакцептном порядке со
Счета
ошибочно
выплаченную
(причисленную) на Счет либо выданную
сумму вознаграждения;
4.2.4. вносить изменения и дополнения в
Типовые
условия
в
порядке,
предусмотренном Договором и Типовыми
условиями.
4.3. Вкладчик обязуется:
4.3.1. предоставлять Банку документы и
информацию, необходимые для открытия
Счета и для проведения операций по нему в
соответствии с требованиями действующего
законодательства;
4.3.2. внести наличными (перечислить) сумму
вклада на Счет в день заключения Договора.
В случае если Вкладчик своевременно не
внес (перечислил) сумму вклада на Счет, то
Договор считается не заключенным;

4.3.3. Шарт мерзімінен бұрын бұзылған кезде,
Шарт бұзылады деп болжанған күннен 5 (бес)
банктік күн бұрын Банкке жазбаша хабарлау;

4.3.5. Банк көрсеткен қызметтер үшін Банктің
уәкілетті органы бекіткен тариф бойынша
төлем жасау;

4.3.3. при досрочном расторжении Договора
письменно уведомить Банк за 5 (пять)
банковских дней до предполагаемой даты
расторжения.
4.3.4.
при
изменении
учредительных
документов, места нахождения, в том числе
фактического адреса, указанных в Договоре,
платежных реквизитов, номеров телефонов,
факсов, а также при других изменениях,
имеющих значение для выполнения условий
Договора, настоящих Типовых условий, с
момента изменения в трехдневный срок
уведомить об этом Банк в письменном виде
или по другим согласованным Сторонами
средствам связи и представить документы,
подтверждающие такие изменения;
4.3.5. оплачивать услуги Банка по тарифам,
утвержденным уполномоченным органом
Банка;

4.3.6.
Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы заңнамасына сәйкес Есепшот
бойынша операциялар жүргізу.
4.4. Салымшының құқықтары:
4.4.1. өз Есепшотының жай-күйі туралы
мәлімет алу;
4.4.2. осы Үлгі талаптардың және Шарттың
талаптарымен салым сомасын және сыйақы
сомасын алу.

4.3.6. производить операции по Счету в
соответствии
с
действующим
законодательством Республики Казахстан.
4.4. Вкладчик вправе:
4.4.1. получать информацию о состоянии
своего Счета;
4.4.2. получать сумму вклада и сумму
вознаграждения на условиях настоящих
Типовых условий и Договора.

5-БӨЛІМ. ШАРТ БОЙЫНША ТӨЛЕМ
ЖАСАУ
5.1. Банк көрсететін қызметтер үшін Тарифтер
Банктің уәкілетті органы бекіткен тарифтермен
белгіленеді.
5.2. Осы арқылы Салымшы Банкке осы Шарт
қызмет көрсеткен сәтте қолданыста болатын
және www.bcc.kz мекенжайы бойынша
орналастырылған тарифтер бойынша төлем
жасауға өз келісімін берді.
5.3.
Банк
енгізілген
өзгерістер
мен
толықтырулар, сондай-ақ жаңа тарифтер
туралы ақпаратты Банктің филиалдарының
жайларында, сонымен қатар www.bcc.kz
мекенжайы бойынша интернет ресурсына
орналастырады.
Бұл жағдайда, Банк Салымшыға тиісті
дәрежеде ақпарат берген және жоғарыда
көрсетілген
тәсілдер
арқылы
ақпарат
жарияланған
сәттен
бастап
Салымшы
Тарифтерге және басқа да банктік қызмет
көрсету талаптарына енгізілген түзетулерге
келісім берген болып есептеледі.

РАЗДЕЛ 5. ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ

4.3.4. құрылтай құжаттары, орналасқан жері,
соның ішінде Шартта көрсетілген нақты
мекенжайы, төлемдік деректемелері, телефон,
факс нөмірлері өзгерген кезде, сондай-ақ
Шарттың, осы Үлгі талаптардың талаптарын
орындауға әсер етуі мүмкін басқа да өзгерістер
болған кезде, үш күн ішінде бұл туралы Банкке
жазбаша түрде немесе Тараптар арасында
келісілген басқа байланыс құралдары арқылы
хабар беріп, осындай өзгерістерді растайтын
құжаттарды тапсыру;

5.1 Тарифы за услуги, оказываемые Банком,
определяются Тарифами утвержденными
уполномоченным органом Банка.
5.2 Настоящим Вкладчик дал свое согласие
Банку на оплату услуг по Тарифам,
действующим на момент оказания услуг по
настоящему Договору и размещенному по
адресу www.bcc.kz.
5.3 Информация о внесенных изменениях и
дополнениях, а также о новых тарифах
размещается Банком в помещениях филиалов
Банка, а также на интернет – ресурсе по
адресу www.bcc.kz.
В этом случае
Вкладчик
считается
надлежаще информированным Банком и
согласен с поправками, внесенными в
Тарифы и иные условия банковского
обслуживания
с момента опубликования
информации вышеуказанными способами.

6-БӨЛІМ. СЕНІМХАТ НЕГІЗІНДЕ
ЕСЕПШОТ БОЙЫНША
ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ
6.1. Осы Үлгі талаптарға сәйкес Салымшының
басшысы және (немесе) ол өкілеттік берген
басқа тұлғалар Қазақстан Республикасының
қолданыстағы
заңнамасында
белгіленген
тәртіппен Банктегі есепшотта орналасқан
ақшаны басқару құқығына ие болады.
6.2. Банк сенімхат бойынша операцияларды
Қазақстан Республикасының қолданыстағы
заңнамасына
және
Банктің
ішкі
процедураларына сәйкес жүзеге асырады.
6.3. Салымшы Банкке сенімхаттың күшінің
жойылғаны,
Салымшының
Банктегі
Есепшот(-тар)ындағы
ақшаны
басқаруға
уәкілетті тұлғалардың ауысуы немесе олардың
өкілеттігінің мерзімінен бұрын тоқтағаны
туралы жоғарыда көрсетілген жағдайлар
туындаған сәттен бастап бір банктік күн ішінде
жазбаша хабарлауға міндетті.
6.4. Келесі жағдайларда, яғни:
1) сенім білдірілген тұлға ҚР қолданыстағы
заңнамасының нормаларына сәйкес келмейтін
сенімхатты берген;
2) сенімхаттағы Салымшының қолы Банктегі
қол қол үлгілері көрсетілген құжатқа сәйкес
келмеген;
3) сенімхатта сенім білдірілген тұлғаның
қажетті өкілеттігі болмаған жағдайда,
Салымшы Банкке Сенім білдірілген
тұлғаның Есепшот бойынша операция
жүргізуінен бас тарту құқығын береді.
6.5. Банк:
6.5.1. Салымшының Есепшотын басқаратын
өкілетті сенім білдірілген тұлғаның ісәрекеттері үшін;
6.5.2. осы Үлгі талаптардың 6.3.-тармағының
талаптарын бұзған жағдайда, Салымшы
алдында жауап бермейді.
6.5.3.
Салымшы
үшінші
тұлғаларға
Есепшоттағы ақшаны басқару бойынша
өкілеттік бергені үшін жауап береді.
6.6.
Салымшының
есепшотын
Сенім
білдірілген тұлға басқарған жағдайда:
1) Қазақстан Республикасының қолданыстағы
заңнамасына сәйкес ресімделген, Есепшотты
басқару кезінде ұсынатын, бірінші басшы және
бас бухгалтер (штатта болған жағдайда) қол

РАЗДЕЛ 6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ НА
ОСНОВАНИИ ДОВЕРЕННОСТИ
6.1.
Правом
распоряжения
деньгами,
находящимися в Банке на счете в
соответствии с настоящими Типовыми
условиями,
пользуется
руководитель
Вкладчика и (или) иные уполномоченные им
лица в порядке, установленном действующим
законодательством Республики Казахстан.
6.2 Проведение операций Банком по
доверенности осуществляется в соответствии
с
действующим
законодательством
Республики Казахстан и внутренними
процедурами Банка.
6.3.
Вкладчик
обязан
письменно
информировать
Банк
об
отмене
доверенности, замене лиц, уполномоченных
распоряжаться деньгами, находящимися в
Банке на Счете (-ах) Вкладчика, либо
досрочном прекращении их полномочий в
течение одного банковского дня с момента
возникновения
вышеуказанных
обстоятельств.
6.4. Вкладчик предоставляет Банку право
отказать в проведении операций по Счету
Поверенным в случаях:
1) предоставления поверенным доверенности
не соответствующей нормам действующего
законодательства РК;
2) если в доверенности подпись Вкладчика
не соответствует документу с образцами
подписей, находящимся в Банке;
3)
при
отсутствии
в
доверенности
необходимых полномочий поверенного.
6.5. Банк не несет ответственности перед
Вкладчиком:
6.5.1.
за
действия
поверенного,
уполномоченного Вкладчиком распоряжаться
Счетом;
6.5.2. в случае нарушения требований пункта
6.3. настоящих Типовых условий.
6.5.3. Вкладчик несет ответственность за
предоставление
полномочий
по
распоряжению деньгами на Счете третьим
лицам.
6.6. В случае если счетом Вкладчика
распоряжается
поверенный,
ему
необходимо представить:
1) оригинал
доверенности
на
право
распоряжения
деньгами
на
Счете,
оформленной в соответствии с требованиями
законодательства Республики Казахстан,

қойған есепшоттағы ақшаны басқару құқығын
беретін сенімхаттың түпнұсқасын оған ұсыну
қажет. Сенімхатта Салымшы Сенім білдірген
тұлғаға есепшотты(-тарды) басқаруға берген
өкілеттіктің қажетті тізбесі болуы тиіс;
2) Банкте сақталатын, жоғарыда көрсетілген
сенімхаттың нотариатты түрде расталған
көшірмесін;
3) Сенім білдірілген тұлғаның қолының үлгісі
бар нотариатты куәландырылған құжатты;
4) Сенім білдірілген тұлғаға Есепшоттағы
ақшаны басқару өкілеттігін беру туралы
Салымшының бірінші басшысының немесе
оның міндетін атқарушы тұлғаның бұйрығын
ұсыну қажет.
6.6.1. Салымшы осы Шартқа қол қоя отырып,
Банкке Салымшыдан Сенімхатты беру/ күшін
жою туралы растау алуды қоса алғанда,
Сенімхатты беру немесе күшін жою дерегін
анықтау бойынша іс-шаралар жүргізу, сондайақ Сенім білдірілген тұлға Сенімхатты Банкке
көрсеткен сәттен бастап 3 (үш) банктік күн
ішінде жоғарыда көрсетілген іс-шараларды
өткізген
кезеңде
Есепшот
бойынша
операцияларды жүзеге асырмау құқығын
береді.
7-БӨЛІМ. ДАУЛЫ МӘСЕЛЕЛЕРДІ
ШЕШУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ӨЗГЕ
ТАЛАПТАР
7.1. Шарт, Үлгі талаптар бойынша және оған
байланысты даулы мәселелер келіссөз арқылы
шешіледі. Келісімге келмеген жағдайда, даулы
мәселе
Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы заңнамасына сәйкес уәкілетті
сотта шешілуі тиіс. Даулы мәселелерді
қарастыратын орын – Банктің Есепшот
ашылған бөлімшесі орналасқан жердегі тиісті
сот органы.
7.2. Тараптардың Шарт бойынша, сондай-ақ
оған
байланысты
қарым-қатынастары
Қазақстан Республикасының қолданыстағы
заңнамасына сәйкес реттеледі.
7.3. «Зан» мерзімді баспасөз басылымына,
сондай-ақ www.bcc.kz мекенжайы бойынша
интернет ресурсына мұндай өзгерістер мен
толықтыруларды
(оның
ішінде
Үлгі
талаптарды жаңа нұсқада)
орналастыру
арқылы Банк біржақты тәртіппен Үлгі
талаптарға өзгерістер мен толықтырулар
енгізеді, өзгерістер мен толықтырулар «Зан»
мерзімді баспасөз басылымына орналасқан
сәттен бастап күшіне енеді және Тараптар

подписанной первым руководителем и
главным бухгалтером (при наличии в штате),
которую предъявляет при распоряжении
Счетом. Доверенность должна содержать
необходимый перечень полномочий по
распоряжению
счетом(-ами),
которым
Вкладчик наделяет поверенного;
2) нотариально удостоверенную копию
вышеуказанной
доверенности,
которая
хранится в Банке;
3) нотариально удостоверенный документ с
образцом подписи поверенного;
4) приказ первого руководителя Вкладчика
или лица исполняющего его обязанности о
наделении полномочиями поверенного на
распоряжение деньгами на Счете.
6.6.1. Вкладчик подписанием Договора
предоставляет
Банку право проводить
мероприятия по выяснению факта выдачи
или
отмены
Доверенности,
включая
получение от Вкладчика подтверждения о
выдаче/отмене Доверенности, а также не
осуществлять операции по Счету в период
проведения вышеуказанных мероприятий в
течение 3 (трех) банковских дней с момента
предъявления
в
Банк
Доверенности
Поверенным.
РАЗДЕЛ 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ
СПОРОВ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Споры по Договору, Типовым условиям
и в связи с ними разрешаются посредством
переговоров. При не достижении согласия
спор
подлежит
рассмотрению
в
уполномоченном суде в соответствии с
действующим законодательством Республики
Казахстан. Место рассмотрения споров – в
соответствующем суде по месту нахождения
отделения Банка, где открыт Счет.
7.2. Отношения Сторон по Договору, а также
в связи с ним регулируются в соответствии с
действующим законодательством Республики
Казахстан.
7.3. Изменения и дополнения в Типовые
условия вносятся Банком в одностороннем
порядке путем размещения таких изменений
и дополнений (в том числе Типовых условий
в новой редакции) в периодическом печатном
издании «Зан», а также на интернет – ресурсе
по адресу www.bcc.kz, вступают в силу и
являются обязательными для Сторон с
момента
размещения в периодическом
печатном издании «Зан».

үшін міндетті болып табылады.
7.4. Егер осы Үлгі талаптардың және Шарттың
бөлімдерінің
біреуі
заңда
белгіленген
тәртіппен жарамсыз деп танылса, онда аталған
дерек осы Үлгі талаптарды / Шартты тұтастай
және/немесе
оның
басқа
бөлімдерін,
қолданыстағы заңнаманың нормаларында
басқаша қарастырылмаса, автоматты түрде
жарамсыз деп тануға негіз болмайды.
7.5. Осы Үлгі талаптар мемлекеттік және орыс
тілдерінде жасалған.
Бастапқы редакциясы 21.12.2012 жылғы №840-841
(27912) «Егемен Қазақстан» газетінде жарияланған,
өзгертулер мен толықтырулар енгізілген редакциясы
04.06.2014 жылғы №108 (28332) «Егемен Қазақстан»
газетінде жарияланған.

7.4. В случае если одна из частей настоящих
Типовых условий либо Договора будет в
установленном законодательством порядке
признана недействительной, то данный факт
не влечет автоматического признания
недействительными настоящих Типовых
условий/Договора в целом и/или иных его
частей, если иное не предусмотрено нормами
действующего законодательства.
7.5. Настоящие Типовые условия составлены
на государственном и русском языках.
Первоначальная редакция опубликована в газете
«Егемен Қазақстан» № 840-841 (27912) от
21.12.2012г.,
редакция
с
учетом
внесения
изменений и дополнений опубликована в газете
«Егемен Қазақстан» № 108 (28332) от 04.06.2014г.

