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Банкпен айрықша қатынастағы тұлғамен (электрондық үкімет порталы арқылы)
жасалған Банктік шот шартының үлгі нысанына қосылу туралы өтініштің үлгі нысаны /
Типовая форма заявления о присоединении к типовой форме Договора банковского
счета с лицом, связанным с Банком особыми отношениями
(заключенного через портал электроного правительства)
Бұдан
кейін
«Клиент»
деп
аталатын
_________________________________________
(бизнес-клиенттің атауы)
атынан ___________________________________
негізінде іс-əрекет ететін ____________________
__________________________________________
осы өтініш арқылы:
- _______ валютасымен ағымдағы шот,
- _______ валютасымен ағымдағы шот,
- _______ валютасымен ағымдағы шот
ашуды өтінеді.
Клиент осы Қосылу туралы өтініштің үлгі
нысанына (бұдан кейін – Өтініш) қол қоя
отырып, «Банк ЦентрКредит» АҚ (бұдан кейін –
Банк) Банкпен айрықша қатынастағы тұлғамен
жасайтын Банктік шот шартының үлгі нысанына
(бұдан кейін мəтін бойынша – Шарт) қосылады
жəне «Клиент» ретінде барлық құқықтар мен
міндеттерді өзіне толық қабылдайды.
Клиент осы Қосылу туралы өтінішке қол қоя
отырып:
- «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың операцияларды
жүргізудің жалпы талаптары туралы ережесімен
танысқанын;
- өзіне тарифтер, Шарт бойынша банктік қызмет
көрсету талаптары, Шартты жасау үшін қажетті
құжаттар тізбесі туралы ақпараттың, Шарт
бойынша міндеттемелерді орындамаған жағдайда
жүктелетін жауапкершілік пен мүмкін болатын
тəуекелдер туралы ақпараттың берілгенін;
өзіне
Шарттың талаптарымен,
«Банк
ЦентрКредит»
АҚ-тың
операцияларды
жүргізудің жалпы талаптары туралы ережесімен
жəне Банктің тарифтерімен танысу үшін қажетті
уақыт берілгенін растайды.
Клиент осы Өтінішке қол қоя отырып, Банктің
www.bcc.kz
интернет-ресурсына
орналасқан
Шарттың барлық талаптарымен келіседі жəне
Банк тарифтерінің өзгерістерін қоса алғанда,
оларды сөзсіз қабылдайды.
Клиент осы өтінішке қол қоя отырып, Банктің

Настоящим заявлением _____________________
________________________________________,
(наименование бизнес-клиента)
в лице___________________________________,
действующего
на
основании
_________________________________________,
именуемый (-ое) в дальнейшем «Клиент»
просит открыть:
- текущий счет в валюте ______________,
- текущий счет в валюте ______________,
- текущий счет в валюте ______________.
Подписывая настоящую типовую форму
Заявления о присоединении (далее – Заявление),
Клиент присоединяется к типовой форме
Договора банковского счета с лицом, связанным
с Банком особыми отношениями (далее по
тексту – Договор), заключаемому с АО «Банк
ЦентрКредит» (далее по тексту – Банк) и
полностью принимает на себя все права и
обязанности в качестве «Клиента».
Подписанием
настоящего
Заявления
о
присоединении Клиент подтверждает:
- свое ознакомление с Правилами об общих
условиях проведения операций АО «Банк
ЦентрКредит»;
- что ему была предоставлена информация о
тарифах, условиях предоставления банковских
услуг по Договору, перечне необходимых
документов
для
заключения
Договора,
информация об ответственности и возможных
рисках в случае невыполнения обязательств по
Договору;
- что ему было предоставлено необходимое
время на ознакомление с условиями Договора,
Правилами об общих условиях проведения
операций АО «Банк ЦентрКредит» и тарифами
Банка.
Подписанием настоящего Заявления
Клиент
выражает свое согласие со всеми условиями
Договора, размещенными на интернет-ресурсе
Банка www.bcc.kz и безоговорочно принимает
их, включая изменения тарифов Банка.
Подписывая
данное
заявление,
Клиент

қызметі үшін белгіленген тарифтердің ұлғаю
жағына
қарай
өзгеретініне
жəне
толықтырылатынына келіседі, сондай-ақ Банкке
осы Шарт бойынша қызмет көрсетілген сəтте
қолданыста
болатын
жəне
www.bcc.kz
мекенжайы бойынша орналастырылған Тарифтер
бойынша қызметке төлем жасауға өз келісімін
береді.
Осы арқылы Клиент Шарттың жаңа нұсқасын
жəне/немесе Шартқа енгізілген өзгерістер мен
толықтыруларды
www.bcc.kz
интернетресурсына орналастыру арқылы Банктің Шартты
өзгертуіне жəне толықтыруына келісімін береді.
Шарт ағымдағы шотты (шоттарды) ашқан сəттен
бастап күшіне енеді, бұл кезде шот бойынша
банктік
операциялар
Клиент
Банктің
бөлімшесіне:
- қол қою үлгілері көрсетілген растайтын
құжатты;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына
сəйкес ресімделген, қол қою үлгілері көрсетілген
құжаттарға сəйкес клиенттің банктік шотын
жүргізуге (банктік шоттағы ақшасын басқаруға)
байланысты операциялар жүргізген кезде төлем
құжатына қол қоюға уəкілетті тұлғаның
(тұлғалардың) жеке тұлғасын куəландыратын
құжатты (құжаттарды) Банктің бөлімшесіне
бергеннен кейін жүргізіледі.
Банк шоттардың нөмірлері көрсетілген ағымдағы
шот (шоттар) ашу туралы хабарламаны
электрондық түрде электрондық үкіметтің
порталы арқылы Клиенттің жеке кабинетіне
жөнелтеді.

согласился, что Тарифы за услуги Банка могут
быть изменены и дополнены в сторону
увеличения, а также дал свое согласие Банку на
оплату услуг по Тарифам, действующим на
момент оказания услуг по настоящему Договору
и размещенному по адресу www.bcc.kz.

Настоящим Клиент дает согласие Банку на
изменение и дополнение Договора путем
размещения новой редакции Договора и/или
внесенных изменений и дополнений в Договор
на интернет- ресурсе www.bcc.kz.
Договор вступает в силу с момента открытия
текущего (-их) счета (-ов), при этом банковские
операций по счету осуществляются после
предоставления Клиентом в отделение Банка:
- подтверждающего документа с образцами
подписей в отделение банка;
- документа (документов), удостоверяющего
(удостоверяющих)
личность
лица
(лиц),
уполномоченного
(уполномоченных)
подписывать платежные документы при
совершении операций, связанных с ведением
банковского счета клиента (распоряжением
деньгами на банковском счете) в соответствии с
документом
с
образцами
подписей,
оформленным
в
соответствии
с
Законодательством Республики Казахстан.
Уведомление об открытии текущего (- их) счета
(- ов) с отражением номера счета направляется
Банком в электронном виде в личный кабинет
Клиента
через
портал
электронного
правительства.

Клиент ___________________________________________________________________________
Тіркелген мекенжайы / Адрес регистрации: _______________________________________________
Нақты мекенжайы / Фактический адрес: _________________________________________________
____________________________________________________________________________________
БСН/БИН_________________________________
ЖСН/ИИН________________________________
_________ _____ «___» _____________ берген Тіркеу (қайта тіркеу) туралы куəліктің / лицензияның
№ ________ /
Свидетельство о регистрации (перерегистрации)/Лицензия № __________ от «___» _____________ г.,
выдано____________________.

________________ __________________________
(қосылу күні/
дата присоединения)

(қолы /подпись)

______________________________
(лауазымы, аты-жөні/должность, ФИО)

