Договор
срочного банковского вклада юридического лица (Стандартные условия)
1.
1.1.

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.
1.1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящим Договором срочного банковского вклада юридического лица (Стандартные
условия) (далее по тексту - Договор) определяются стандартные условия размещения
денег (далее – Вклад) Вкладчиком на сберегательном счете (далее – Счет) в АО
«Шинхан Банк Казахстан» (далее – Банк). Конкретные условия Вклада, в том числе –
вид Вклада, сумма, срок, ставка вознаграждения, в том числе годовая эффективная
ставка вознаграждения, периодичность и способ выплаты вознаграждения,
определяются Вкладчиком в Заявлении на размещение вклада, предоставляемом в
Банк. Виды Вкладов и их общие условия, на которых Вклады могут быть размещены
Вкладчиком в Банке, утверждаются уполномоченным органом Банка и размещаются
на официальном веб-сайте Банка в сети Интернет по адресу www.shinhan.kz и в
операционном отделении Банка.

1.2.

Для заключения Договора Вкладчик предоставляет в Банк Заявление на
присоединение к Договору срочного банковского вклада юридического лица
(стандартные условия) по форме Приложения №1 к Договору (далее –Заявление). Для
размещения Вклада Вкладчик представляет в Банк Заявление на размещение вклада
по форме Приложения №2 к Договору, содержащее условия, необходимые для
размещения
Вклада
соответствующего
вида.
Заявление
подписывается
уполномоченным лицом Вкладчика и скрепляется печатью Вкладчика (при наличии) в
двух идентичных экземплярах.
Принятие Банком от Вкладчика Заявления означает присоединение Вкладчика к
Договору. Заявление считается принятым, а Договор – заключенным, после
проставления Банком на оригинале Заявления отметок о его принятии (по требованию
Вкладчика Банком выдается копия Заявления).
Полученное
Банком
от Вкладчика
Заявление,
скрепленное
подписью
уполномоченного лица и оттиском печати (при наличии) Вкладчика, свидетельствует о
том, что Вкладчик получил, прочитал, понял и принял Договор в полном объеме, без
каких-либо замечаний и возражений, и присоединился к Договору. Вкладчик не
вправе ссылаться на отсутствие подписи его уполномоченных лиц и печати на
настоящем Договоре, как на доказательство того, что Договор не был им
получен/прочитан/понят/принят, если у Банка имеется экземпляр Заявления,
принятого Банком в порядке, установленном Договором.

Осы Заңды тұлғаның мерзімді банктік салым шартымен (Стандартты талаптар) (бұдан
əрі – Шарт) Салымшының «Шинхан Банк Казахстан» АҚ-тағы (бұдан əрі – Банк) жинақ
шотында (бұдан əрі – Шот) ақша қаражатын (бұдан əрі – Салым) орналастырудың
стандартты талаптары анықталады. алымның нақты талаптары, соның ішінде –
Салымның түрі (Банк ұсынғандардың ішінен), сомасы, ерзімі, сыйақы мөлшерлемесі,
соның ішінде жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі, кезеңділігі жəне сыйақы төлеу
тəсілі Салымшымен Банкке ұсынылатын Салымды орналастыруға өтініште
анықталады. Салымшының Банкте Салым орналастыра алатын Салымның түрлері мен
олардың жалпы талаптары Банктің уəкілетті органымен бекітіледі жəне Банктің
Интернет желісіндегі www.shinhan.kz мекенжайы бойынша ресми веб-сайтында жəне
Банктің операциялық бөлімшелерінде орналастырылады.
1.2.
Шарт жасау үшін Салымшы Банкке Шартқа №1 Қосымшадағы нысан бойынша Заңды
тұлғаның мерзімді банктік салым шартына (стандартты талаптар) қосылуға өтініш
(бұдан əрі - Өтініш) ұсынады. Салымды орналастыру үшін Салымшы Банкке
Салымның (Банк ұсынғандардың ішінен) тиісті түрін орналастыруға қажет
талаптардан тұратын, Шартқа №2 Қосымшадағы нысан бойынша Салымды
орналастыруға өтініш ұсынады. Өтінішке Салымшының уəкілетті тұлғасының қолы
қойылады жəне екі бірдей данада Салымшының мөрімен (бар болса) бекітіледі.
1.3.

1.3.
Банктің Салымшыдан Өтініш қабылдауы Салымшының Шартқа қосылуын білдіреді.
Банк Өтініштің үпнұсқасында оны қабылдау туралы белгісін қойғаннан кейін
(Салымшының талабы бойынша Банк Өтініштің көшірмесін береді).

1.4.

1.4.
Банктің Салымшыдан уəкілетті тұлғаның қолымен жəне Салымшының мөр бедерімен
(бар болса) бекітілген өтініш алымшының Шартты алғанын, оқығанын, түсінгенін
жəне ешбір ескертулерсіз жəне қарсылықтарсыз толығымен қабылдағанын жəне
Шартқа қосылғанын куəландырады. Егер Банкте Шартта белгіленген тəртіпте Банк
қабылдаған Өтініштің данасы бар болса, Салымшы оның Шартты алмағанына
оқымағанына /түсінбегеніне /қабылдамағанына дəлел ретінде, осы Шартта оның
уəкілетті тұлғаларының қолы мен мөрінің қойылмағанына сілтеме жасауға құқығы
жоқ.

1.5.

1.6.
1.7.

2.

1.5.
Салымды орналастыру талаптары Салымды орналастыруға өтініште көрсетіледі.
Банктің Салымды рналастыруға өтінішті қабылдағанынан кейінгі келесі жұмыс күні
сондай Өтініштің Банкмен оны абылдауы туралы белгілері бар екінші данасын
Салымшыға тапсыруы жəне Шартқа №5 Қосымшадағы нысан бойынша растауы
(бұдан əрі – Растама).
Банктің Шартта белгіленген тəртіпте қабылдаған Салымшының барлық Өтініштері
1.6.
Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.
1.7.
Осы шарт, Өтініштердің нысандары, Салымның түрлері мен талаптары Банктің
Интернет желісіндегі www.shinhan.kz мекенжайы бойынша ресми веб-сайтында
орналастырылады.
ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР
2.
Банк – «Шинхан Банк Казахстан» акционерлік қоғамы жəне оның құрылымдық
бөлімшелері.
Салым - Шарт пен Өтініште белгіленген талаптарда Шотқа салынған ақша.
Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі- Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Басқармасының 2012 жылғы 26 тамыздағы №137 қаулысымен бекітілген, қарыздар
мен салымдар бойынша шынайы, жылдық, тиімді, салыстырмалы есептеудегі сыйақы
мөлшерлемесін (нақты құнын) есептеу қағидаларына сəйкес есептелетін, қызметтер
бойынша шынайы, жылдық, тиімді, салыстырмалы есептеудегі сыйақы
мөлшерлемесі;.
Шарт - осы Заңды тұлғаның мерзімді банктік салым шарты (Стандартты талаптар)
Салымшы – Қазақстан Республикасының резиденті жəне бейрезиденті – заңды тұлға
немесе заңды тұлғаның жекеленген бөлімшесі (филиал, өкілдік) – Жинақ Шот иесі;
Картотека – Шотта ақша сомасы болмаған немесе жеткіліксіз болған кезде, белгісіз
мерзімдерде орындалуы тиіс, келіп түскен нұсқауларды есепке алу.
Операциялық уақыт – Банктің Салымшыларға қызмет көрсететін жұмыс күні
уақытының аралығы.
Жұмыс күні – Қазақстан Республикасында банктердің операцияларды жүргізетін
күнтізбелік күні
(ресми демалыс жəне жұмыс емес мейрам күндерінен басқа).
Шот – Салымды (-дарды) есепке алу жəне олармен орындалатын операцияларды
есепке алу мақсатында Шарт талаптарына сəйкес ашылған жинақтаушы банк шоты.
Тарап – Банк немесе Салымшы
Тараптар – Банк пен Салымшы.
Ағымдағы шот – Салымды Шотқа енгізуге, толтыруға, Салымды/Салымның бөлігін
Шоттан алуға

3.
3.1.
4.

ШАРТ МƏНІ
3.
Банк Салымшыдан Салымды қабылдайды жəне оны Шартта жəне Салымды 3.1.
орналастыруға өтінішті белгілінген талаптарда Шотта орналастырады.
ШОТТЫ АШУ ЖƏНЕ ЖҮРГІЗУ ТƏРТІБІ
4.

Условия размещения Вклада указываются в Заявлении на размещение вклада.
Подтверждением размещения Вклада является передача Банком Вкладчику не позже
следующего рабочего дня после принятия Банком Заявления на размещение вклада
второго экземпляра такого Заявления с отметками Банка о его принятии и
подтверждения по форме Приложения №5 к Договору (далее - Подтверждение).
Все Заявления Вкладчика, принятые Банком в порядке, установленном Договором,
являются неотъемлемой частью Договора.
Настоящий Договор, формы Заявлений, виды и условия Вкладов размещаются на
официальном веб-сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.shinhan.kz.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Банк – Акционерное общество «Шинхан Банк Казахстан» и его структурные
подразделения.
Вклад - деньги, внесенные на Счет на определенных Договором и Заявлением
условиях.
Годовая эффективная ставка вознаграждения - ставка вознаграждения в
достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении по услугам,
рассчитываемая в соответствии с Правилами исчисления ставок вознаграждения в
достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении (реальной стоимости)
по займам и вкладам, утвержденными постановлением Правления Национального
Банка Республики Казахстан от 26 августа 2012 года № 137.
Договор - настоящий Договор срочного банковского вклада юридического лица
(Стандартные условия).
Вкладчик – резидент и нерезидент Республики Казахстан - юридическое лицо либо
обособленное подразделение юридического лица (филиал, представительство) владелец Сберегательного Счета.
Картотека – учет поступивших указаний, подлежащих исполнению в неопределенные
сроки, при отсутствии или недостаточности суммы денег на счете.
Операционное время – интервал времени рабочего дня, в течение которого Банк
оказывает Вкладчикам свои услуги.
Рабочий день – календарный день (кроме официальных выходных и нерабочих
праздничных дней), когда банки совершают операции в Республике Казахстан.
Счет – сберегательный банковский счет в Банке, открытый согласно условиям
Договора с целью учета Вклада (-ов) и отражения операций с ним (-и).
Сторона – Банк или Вкладчик.

Стороны – Банк и Вкладчик.
Текущий счет – банковский счет, предназначенный для внесения, пополнения Вклада,
изъятия Вклада/части Вклада на/с Счет(а).
Уполномоченное лицо - лицо, наделенное полномочиями в соответствии с
действующим законодательством и выступающее от имени Вкладчика, Банка или
третьих лиц.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Банк принимает от Вкладчика Вклад и размещает его на Счете на условиях,
установленных Договором и Заявлением на размещение вклада.
ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ СЧЕТА

1

4.1.

4.2.
4.3.
5.
5.1.

5.2.

Банк Салымды орналастыруға өтініш негізінде Салымшыға Шот ашады. Шот ашу
үшін Салымшы анкке Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жинақ шот
ашу үшін ұсынылуы міндетті құжаттарды ұсынады.
Шот Салымды орналастыруға өтініш пен Шарттың 4.1.-т. көрсетілген құжаттар
ұсынылған күннен кейінгі бір операциялық куннен кешіктірілмей ашылады.
Шот Банк тарабынан Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына,
Банктің ішкі құжаттарына сəйкес жүргізіледі.
САЛЫМДЫ ЕНГІЗУ
Салымға қатысты барлық операциялар, соның ішінде Салым енгізу, толтыру,
Салымды/Салымның өлігін алу (егер Салымның тиісті түрі Салым бөліктерін алуды
қарастыратын болса) Ағымдағы шот арқылы жүзеге асырылады.
Салымшының Банкте Ағымдағы шоты болмаған жағдайда, жəне оның болуы Салым
шарттары бойынша қажет болса, Салымшы оны Банк пен Салымшы арасындағы
тиісті шартта анықталған талаптарда жəне тəртіпте ашады.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.8.1.
5.8.2.
5.8.3.
5.8.4.

5.8.5.
5.8.6.
5.9.

5.10.

6.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

4.1.

4.2.
4.3.
5.
5.1.

5.2.

5.3.
Егер Салымды орналастыру үшін Салымшыға жаңа жинақ шоты ашылса жəне/немесе
Банкке бұрын ұсынылған, қойылған қол үлгілері мен мөр бедері бар құжаттағы
деректер өзгерген болса, - Салымшы Банкке уəкілетті тұлғалардың қойылған қол
үлгілері мен Салымшының мөр бедері (бар болса) бар құжаттың 1 (бір) данасын
ұсынады. Келесіде, егер Банкке ұсынылған, қойылған қол үлгілері мен мөр бедері бар
құжаттағы деректер өзгерген болса, Салымшы ашылған шоттар бойынша
операциялар жүргізілгенге дейін қойылған қол үлгілері бар жаңа құжатты ұсынады.
5.4.
Салымшы Салым енгізу үшін Салымды орналастыруға өтініште көрсетілген Салым
сомасының Ағымдағы шотта болуын қамтамасыз етеді (егер өзгесі Банктің ішкі
құжаттарында қарастырылмаған болса).
Банк Салымды орналастыруға қабылдаған өтініш пен Шарт негізінде Салым сомасын 5.5.
Ағымдағы шоттан (оны тікелей дебеттеу арқылы, оған Салымшының қосымша
келісімін алусыз) есептен шығарады жəне есептен шығарылған соманы Шотқа
аударады (егер өзгесі Банктің ішкі құжаттарында қарастырылмаған болса).
Егер Банк Салымды орналастыруға өтініш қабылдаған күні Ағымдағы шотта Салым
сомасының болуы қамтамасыз етілмесе – Тараптар, Салымшы Шарттан бас тартқан
деп мойындайды (Шарт тоқтатылады)

5.6.

5.7.
Салымның Банкке енгізілгенін растайтын құжат болып – Салым сомасының
енгізілгені/аударылғаны туралы Банкпен берілген растама жəне Салымды
орналастыруға өтініштің Банкпен оны қабылдауы туралы белгілері бар екінші данасы.
5.8.
Салымды орналастырудың талаптары əрбір нақты жағдайда Тараптардың уəкілетті
қызметкерлерінің телефон бойынша келіссөздер жүргізуі арқылы анықталуы мүмкін
(Салымшы Шартқа қосылу кезінде Банкке Салымшының əр уəкілетті тұлғасына
Банкпен белгіленген нысан бойынша сенімхат ұсынады). Тараптардың уəкілетті
қызметкерлерінің арасында міндетті түрде келісілуі тиіс Салымды орналастырудың
негізгі талаптары:
мəміле валютасы;
мəміле сомасы;
Салымды орналастыру мерзімі – Салым ұсынылатын күн жəне қайтарылатын күн;
Салым бойынша сыйақы мөлшерлемесі (сонымен бірге бір уақытта Қазақстан
Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сəйкес мəміле
талаптарының есебінен есептелетін жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі де
көрсетіледі);
Салым бойынша сыйақы төлеу тіртібі;
төлем нұсқаулары (қажет болғанда).
телефон бойынша келіссөздер жүргізілген күні (Алматы уақыты бойынша сағ. 15: 00
кешіктірмей) Салымшы Шарттың 5.8.-т. сəйкес уағдаластыққа келген Салымның
бірдей негізгі талаптарынан тұратын, Шарттың 1.2.-т. сəйкес Салымды орналастыруға
өтініш ұсынады.

На основании Заявления на размещение вклада Банк открывает Вкладчику Счет. Для
открытия Счета Вкладчик представляет в Банк документы, наличие которых является
обязательным для открытия сберегательного счета в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
Счет открывается не позднее одного операционного дня с даты предоставления
Заявления на размещение вклада и документов, указанных в п. 4.1. Договора.
Ведение Счета осуществляется Банком в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Банка.
ВНЕСЕНИЕ ВКЛАДА
Все операции с Вкладом, в т.ч. внесение, пополнение Вклада, изъятие Вклада/части
Вклада (если соответствующий вид Вклада предусматривает изъятие частей Вклада),
осуществляются через Текущий счет.
При отсутствии у Вкладчика Текущего счета в Банке, и если условиями Вклада его
наличие необходимо, Вкладчик его открывает на условиях, и в порядке,
определенных соответствующим договором между Банком и Вкладчиком.
Если для размещения Вклада Вкладчику открывается новый сберегательный счет
и/или изменились данные в ранее представленном в Банк документе с образцами
подписей и оттиском печати, - Вкладчик предоставляет в Банк 1 (один) экземпляр
Документа с образцами подписей уполномоченных лиц и печати (при наличии)
Вкладчика,. В последующем, если изменились данные, указанные в представленном в
Банк документе с образцами подписей и оттиска печати, Вкладчик представляет
новый документ с образцами подписей до проведения операций по открытым счетам.
Для внесения Вклада Вкладчик обеспечивает на Текущем счете сумму Вклада,
указанную в Заявлении на размещение вклада (если иное не предусмотрено
внутренними документами Банка).
Банк на основании принятого Заявления на размещение вклада и Договора списывает
сумму Вклада с Текущего счета (путем его прямого дебетования без получения
дополнительного согласия на это Вкладчика) и зачисляет списанную сумму на Счет
(если иное не предусмотрено внутренними документами Банка).
Если в день принятия Банком Заявления на размещение вклада на Текущем счете не
будет обеспечена сумма Вклада - Стороны признают, что Вкладчик отказался от
Договора (Договор прекращается).
Документом, подтверждающим внесение Вклада в Банк, является - выданное Банком
Подтверждение о внесении/перечислении суммы Вклада и второй экземпляр
Заявления на размещение вклада с отметками Банка о его принятии.
Условия размещения Вклада в каждом конкретном случае могут определяться
посредством проведения переговоров по телефону уполномоченными сотрудниками
Сторон (Вкладчик на каждое уполномоченное лицо Вкладчика при присоединении к
Договору предоставляет Банку доверенность). Обязательному согласованию между
уполномоченными сотрудниками Сторон подлежат основные условия размещения
Вклада:

5.8.1.
5.8.2.
5.8.3.

валюта сделки;
сумма сделки;
срок размещения Вклада - дата предоставления и дата возврата Вклада;

5.8.4.

ставка вознаграждения по Вкладу (одновременно указывается годовая эффективная
ставка вознаграждения, рассчитываемая исходя из условий сделки согласно
требованиям действующего законодательства Республики Казахстан);

5.8.5.
5.8.6.
5.9.

порядок выплаты вознаграждения по Вкладу;
платежные инструкции (при необходимости).
В день проведения переговоров по телефону (не позднее 15:00 времени Алматы)
Вкладчик предоставляет Заявление на размещение Вклада согласно п.1.2. Договора,
содержащего идентичные основные условия Вклада, договоренность по которым
достигнута в соответствии с п.5.8. Договора.
В случае, если в полученном Банком Заявлении на размещение Вклада Вкладчиком
допущены расхождения по основным условиям размещения Вклада, договоренность
по которым достигнута по телефону в соответствии с п.5.8. Договора, Банк направляет
Вкладчику письменное уведомление об отказе в принятии Заявления.

5.10.
егер Банк алған Салымды орналастыруға өтініште Салымшы тарабынан Шарттың 5.8.т. сəйкес телефон бойынша уағдаластыққа келген Салымды орналастырудың негізгі
талаптары бойынша айырмашылықтар жіберілген болса, Банк Салымшыға Өтінішті
қабылдаудан бас тарту туралы жазбаша хабарлама жолдайды.
САЛЫМ ШАРТТАРЫ
6.
6.1.
Шарттың 5.4.-т. сəйкес Шотқа Салым (оның бастапқы сомасы – қосымша жарна
салуға рұқсат етілетін Салымдар үшін) аударылған күннен бастап Салым ұсынылған
болып есептеледі.
6.2.
Салымды есептеу мерзімі Шотқа Салым (оның бастапқы сомасы – қосымша жарна
салуға рұқсат етілетін Салымдар үшін) аударылған күннен бастап жүргізіледі.
6.3.
Салымның Шотта жатқан кезеңінде Салымға Банк тарифтерімен (бұдан əрі – Банк
Тарифі) қарастырылған мөлшерлеме бойынша сыйақы есептеледі жəне Салымды
орналастыруға өтініште жəне Растамада көрсетіледі. Егер өзгесі Өтініште көрсетілмесе
жəне/немесе Банктің ішкі құжаттарында қарастырылмаса, Сыйақыны есептеу Банкпен:
1 жылда 360 күн жəне 1айда 30 күн негізінде жүргізіледі.
6.4.
Салымды орналастыруға өтініште жəне Растамада белгіленген сыйақы
мөлшерлемесінің көлемі осы Шарттың 9.2.-т. қарастырылған жағдайларды
қоспағанда, Өтініште көрсетілген Салым орналастырылған барлық мерзімі бойына
өзгеріссіз қалады
6.5.
Салым бойынша сыйақы (кезеңділігі, мерзімі, талаптары мен төлеу тəсілі) Банктің ішкі
құжаттарына сəйкес Салым түріне байланысты төленеді жəне Салымды орналастыруға
өтініште анықталады. Егер есептелген сыйақыны төлеу куні демалыс немесе мейрам
күніне түссе, сыйақы төлемі сондай күннен кейінгі келесі жұмыс күні жүргізіледі.
6.6.
Салым бойынша сыйақы төленген кезде Банк Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес төлем көзінен алынатын табыс салығын ұстап қалады (егер ондай
ұстап қалу Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған болса).
Шарт талаптары Салымшының Салымды орналастыруға өтініштеріне сəйкес ашылған 6.7.
барлық Шоттарына қолданылады..

УСЛОВИЯ ВКЛАДА
Вклад считается предоставленным со дня зачисления Вклада (его первоначальной
суммы – для Вкладов, допускающих дополнительные взносы) на Счет в соответствии с
п. 5.4. Договора.
Отсчет срока Вклада начинается со дня зачисления Вклада (его первоначальной суммы
– для Вкладов, допускающих дополнительные взносы) на Счет.
За период нахождения Вклада на Счете на Вклад начисляется вознаграждение,
рассчитываемое по ставке, предусмотренной Договором, которая отражается в
Заявлении на размещение Вклада и Подтверждении. Расчет вознаграждения
производится Банком исходя из базы: 360 дней в году и фактическому количеству
дней в месяце, если иное не указано в Заявлении и/или не предусмотрено
внутренними документами Банка.
Размер ставки вознаграждения, определенный в Заявлении на размещение Вклада и
Подтверждении, является неизменным в течение всего срока размещения Вклада,
указанного в Заявлении, за исключением случаев, предусмотренных п. 9.2. настоящего
Договора.
Вознаграждение по Вкладу (периодичность, сроки, условия и способ выплаты)
выплачивается в зависимости от вида Вклада в соответствии с внутренними
документами Банка и определяется в Заявлении на размещение вклада. В случае,
если день выплаты начисленного вознаграждения приходится на выходной или
праздничный день, выплата вознаграждения осуществляется на следующий за таким
днем рабочий день.
При выплате вознаграждения по Вкладу Банком производится удержание
подоходного налога, взимаемого у источника выплаты, согласно законодательству
Республики Казахстан (если такое удержание предусмотрено законодательством
Республики Казахстан).
Условия Договора распространяются на все Счета Вкладчика, открытые согласно
Заявлениям на размещение вклада.
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6.8.

Дата увеличения суммы Вклада после очередной капитализации вознаграждения на
Счет (если согласно Заявлению на размещение вклада вознаграждение выплачивается
путем капитализации) учитывается в каждом последующем периоде (соответственно, месяц/квартал) начисления вознаграждения по Вкладу.

6.9.
Салым орналастырылған мерзім ішінде ай сайын есепті айдан кейінгі айдың бірінші
жұмыс күні Банк Салымшыға Шот бойынша үзінді көшірме ұсынады. Шот бойынша
үзінді көшірме Салымшының Банкке хабарласқан кезінде ұсынылады. Бұл ретте, Банк
Салымшының үзінді көшірме алу үшін хабарласпаған немесе уақтылы хабарласпаған
жағдайда, Салымшыға Шот бойынша үзінді көшірмені ұсынбағаны немесе уақтылы
ұсынбағаны үшін жауапкершілік алмайды.
ҚОСЫМША ЖАРНАЛАР
7.
7.1.

В течение срока размещения Вклада ежемесячно в первый рабочий день месяца,
следующего за отчетным, Банк предоставляет Вкладчику выписку по Счету. Выписка по
Счету предоставляется при обращении Вкладчика в Банк. При этом, Банк не несет
ответственности за непредоставление или несвоевременное предоставление
Вкладчику выписки по Счету в случае необращения или несвоевременного обращения
Вкладчика в Банк за получением выписки.

6.8.
Шотқа сыйақыны кезекті капиталдағаннан кейін (егер Салымды орналастыруға
өтінішке сəйкес сыйақы капиталдау арқылы төленетін болса) Салым сомасы
ұлғайтылған күн Салым бойынша əрбір келесі сыйақы есептелетін кезеңде (тиісінше, ай/тоқсан) есепке алынады.
6.9.

7.
7.1.

Банк белгілеген Салым түрлеріне ғана Қосымша жарна салуға болады, бұл ретте Банк
салынатын қосымша жарна сомасына шектеу қоя алады. Егер де Салым бойынша
қосымша жарна салу мүмкін болса, - Салымға қосымша жарна салу үшін Салымшы
Банкке Шарттың №4 Қосымшасындағы нысан бойынша Қосымша жарна салуға
өтініш ұсынады. Банк қосымша жарна салуға өтініш негізінде Қосымша жарна салуға
өтініште көрсетілген қосымша жарна сомасын (оны тікелей дебеттеу арқылы, оған
Салымшының қосымша келісімін алусыз) Ағымдағы шоттан есептен шығарады жəне
есептен шығарылған соманы Шотқа аударады.
7.2.

7.2.

Для внесения дополнительного взноса Вкладчик обеспечивает на Текущем счете
сумму дополнительного взноса, определенную в представленном Заявлении на
дополнительный взнос. Если в день принятия Банком Заявления на дополнительный
взнос на Текущем счете не будет обеспечена сумма дополнительного взноса, Стороны
признают, что Вкладчик отказался от Заявления на дополнительный взнос.

7.3.

Сумма дополнительного взноса соответствующим образом увеличивает сумму Вклада.
Дата внесения дополнительных взносов учитывается при начислении вознаграждения.

Қосымша жарна салу үшін Салымшы Қосымша жарна салуға ұсынылған өтініште
белгіленген қосымша жарна сомасының Ағымдағы шотта болуын қамтамасыз етеді.
Егер Банк Қосымша жарна салуға өтініш қабылдаған күні Ағымдағы шотта қосымша
жарна сомасының болуы қамтамасыз етілмесе, Тараптар Салымшы Қосымша жарна
салуға өтініштен бас тартқан деп мойындайды.
7.3.
Қосымша жарна сомасы Салым сомасын тиісінше ұлғайтады. Қосымша жарна салу
күні сыйақы есептелген кезде есепке алынады.
7.4.

8.
8.1.

8.2.
8.3.

8.4.
9.

9.1.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ
Дополнительные взносы возможны только по видам Вкладов, определенным Банком,
при этом сумма вносимого дополнительного взноса может быть ограничена Банком. В
случае, если дополнительные взносы по Вкладу возможны, - для внесения
дополнительного взноса во Вклад Вкладчик предоставляет в Банк Заявление на
дополнительный взнос по форме Приложения №4 к Договору. Банк на основании
Заявления на дополнительный взнос осуществляет списание суммы дополнительного
взноса, указанного в Заявлении на дополнительный взнос, с Текущего счета (путем
прямого дебетования Текущего счета без получения дополнительного согласия на это
Вкладчика) и перечисляет списанную сумму на Счет.

Банк не принимает (возвращает) Заявление на дополнительный взнос при нарушении
Вкладчиком порядка пополнения Вклада дополнительными взносами.
Салымшы Салымды қосымша жарналармен толтыру тəртібін бұзғанда, Банк Қосымша жарна салуға өтінішті қабылдамайды (қайтарады).
САЛЫМНЫҢ БӨЛІГІН АЛУ
ИЗЪЯТИЕ ЧАСТИ ВКЛАДА
8.
Изъятие части Вклада возможно только по видам Вкладов, определенным Банком.
8.1.
Возможность изъятия части Вклада определяется в Заявлении на размещение Вклада.
Салымның бөлігін Банк белгілеген Салым түрлері бойынша ғана алуға болады.
Салымның бөлігін алу мүмкіндігі Салымды орналастыруға өтініште анықталады.
Для изъятия части Вклада Вкладчик предоставляет в Банк заявление по форме
Салымның бөлігін алу үшін Салымшы Банкке Шартқа №3 Қосымшадағы нысан
8.2.
бойынша өтініш ұсынады.
Приложения №3 к Договору.
Выдача части Вклада по требованию Вкладчика осуществляется только при условии,
8.3.
Салымшының талабы бойынша Салымның бөлігі келесі талаптарда ғана беріледі:
что:
- такое условие предусмотрено Заявлением на размещение Вклада и внутренними
документами Банка;
мұндай талап Салымды орналастыруға өтініште жəне Банктің ішкі құжаттарында
- остаток на Счете после изъятия части Вклада будет не меньше суммы, определенной
қарастырылған; - Салымның бөлігі алынғаннан кейін Шоттағы қалдық Салымшының
внутренними документами Банка на дату обращения Вкладчика в Банк с заявлением
Банкке Салымның бөлігін алуға өтініш берген күнгі Банктің ішкі құжаттарында
белгіленген сомадан аз болмауы тиіс
об изъятии части Вклада.
Заявление на изъятие части вклада подлежит предоставлению в Банк в день
Салымның бөлігін алуға өтініш Банкке алынатын күніне дейін кемінде бір күн бұрын 8.4.
ұсынылуы тиіс жəне Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.
планируемого изъятия и является неотъемлемой частью Договора.
САЛЫМДЫ МЕРЗІМІНЕН БҰРЫН АЛУ. ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫС МЕРЗІМІ, 9.
ДОСРОЧНОЕ ИЗЪЯТИЕ ВКЛАДА. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПРЕКРАЩЕНИЕ
ШАРТТЫҢ ТОҚТАТЫЛУЫ
ДОГОВОРА
Досрочное изъятие Вклада осуществляется по инициативе Вкладчика на основании его
9.1.
заявления по форме Приложения №3 к Договору, которое подлежит предоставлению
Салымды мерзімінен бұрын алу салым алынатын күнге дейін кемінде бір жұмыс күні
в Банк не менее, чем за один рабочий день до даты изъятия, либо Банка в
бұрын Банкке ұсынылуы тиіс, Шартқа №3 Қосымшадағы нысан бойынша жазылған
соответствии с п.9.4. Договора, а также в иных случаях, определенных Договором.
өтініш негізінде Салымшының немесе Шарттың 9.4.-т. сəйкес Банктің бастамасы
бойынша, сондай-ақ Шартта белгіленген басқа жағдайларда жүзеге асырылады.
В случае досрочного истребования со Счета Вклада (остатка на Счете) возврат суммы
9.2.
Вклада (остатка на Счете) осуществляется Банком в порядке и на условиях,
Салым (Шоттағы қалдық) Шоттан мерзімінен бұрын талап етілген жағдайда Банк
установленных действующим законодательством Республики Казахстан, настоящим
Салым сомасын (Шоттағы қалдықты) Қазақстан Республикасының қолданыстағы
Договором. Размер вознаграждения за фактический период нахождения Вклада на
заңнамасында, осы Шартта белгіленген тəртіпте жəне талаптарда қайтарады.
Счете (с учетом дополнительных взносов и частичных изъятий – если они имели место)
Салымның Шотта нақты жатқан кезеңі үшін сыйақы көлемі (қосымша жарналар мен
подлежит пересчету Банком по ставке, установленной Договором для досрочно
ішінара алуды қоса алғанда – егер олар орын алған болса) Банк тарабынан Салымның
истребуемых вкладов соответствующего вида и срока, действующими на момент
мерзімінен бұрын алынған сəтінде қолданылған, мерзімінен бұрын талап етілетін
досрочного изъятия Вклада. Выплата вознаграждения в таком случае выполняется
салымдардың тиісті түрі мен мерзімі үшін Банктің Тарифтерімен белгіленген
мөлшерлеме бойынша қайта есептелуі тиіс. Сыйақы төлемі мұндай жағдайда Шарттың
также с учетом п. 6.6. Договора. Выплата вознаграждения производится
6.6.-т. есепке ала отырып жүзеге асырылады. Сыйақы төлемі деректемелері
одновременно с возвратом суммы истребованного Вклада на банковский счет
белгіленген нысан бойынша салымды қайтаруға өтініште көрсетілген Салымшының
Вкладчика, реквизиты которого указаны в заявлении на возврат вклада по
банктік шотына талап етілген Салым сомасын қайтарумен бірге жүзеге асырылады
установленной форме.
7.4.

9.2.

9.3.

Салымшы Салымды мерзімінен бұрын талап еткен сəтке дейін Салымды
орналастыруға өтініште белгіленген Салым бойынша сыйақы төлеу тəртібіне сəйкес
Салым бойынша сыйақы алған жағдайда, Банк Салымды орналастыруға өтінішке
сəйкес белгіленген мөлшерлеме бойынша есептелген сыйақы сомасы мен Шарттың
9.2.-т. сəйкес белгіленген мөлшерлеме бойынша есептелген сыйақы сомасы
арасындағы айырманы Салым сомасынан ұстап қалады. Шотта ақша қалдығы
болмағанда немесе қалдық сомасы Банкке мұндай айырманың орнын өтеу үшін
жеткіліксіз болғанда, Банк осындай айырманы (сондай-ақ Салымшының Шарт
бойынша Банк алдындағы кез келген берешегін) Шарттың 13.7.-т. белгіленген
тəртіпте есептен шығарады

9.4.

Шарттың əрекет етуі Банк тарабынан біржақты тəртіпте тоқтылуы мүмкін, егер де
Банк бұл жайында Салымшыға 10 (он) жұмыс күні бұрын жазбаша хабарласа. Мұндай
жағдайда Банк Салым(-дар) сомасын/Салым(-дар) қалдығын жəне есептелген
сыйақыны (орын алған қосымша жарналарды/алымдарды есепке алғанда) Банктің
хабарламасында көрсетілген күні, бірақ хабарлама жіберілген күннен бастап 10 жұмыс
күнінен кейін ағымдағы шотқа қайтарады. Бұл ретте Салым бойынша (əрбір/кез
келген Салым бойынша) сыйақы Салымның Шотта нақты орналастырылған мерзімі
(Салым орналастырылған күннен салым қайтарылған күнге дейін) үшін, Салымды
орналастыруға тиісті өтініште белгіленген мөлшерлеме есебінен Шарт талаптарына
сəйкес есептеледі

9.3.

В случае, если до момента досрочного истребования Вклада Вкладчиком в
соответствии с порядком выплаты вознаграждения по Вкладу, установленным в
Заявлении на размещение Вклада, было получено вознаграждение по Вкладу,
разница между суммой вознаграждения, начисленного по ставке, установленной в
соответствии с Заявлением на размещение Вклада, и суммой вознаграждения,
начисленного по ставке, определенной согласно п.9.2 Договора, удерживается Банком
из суммы Вклада. В случае, если на Счете отсутствует остаток денег либо сумма остатка
недостаточна для возмещения Банку такой разницы, списание разницы (а также
любой задолженности Вкладчика перед Банком по Договору) осуществляется Банком
в порядке, установленном п. 13.7 Договора.

9.4.

Договор может быть прекращен Банком в одностороннем порядке при условии
письменного уведомления об этом Банком Вкладчика за 10 (десять) рабочих дней. В
таком случае Банк производит возврат суммы Вклада(-ов)/остатка Вклада(-ов) (с
учетом имевших место дополнительных взносов/изъятий) и начисленного
вознаграждения на текущий счет в дату, указанную в уведомлении Банка, но в любом
случае не ранее 10 рабочих дней после направления уведомления. При этом
вознаграждение по Вкладу (по каждому/любому из Вкладов) начисляется в
соответствии с условиями Договора исходя из ставки, определенной в
соответствующем Заявлении на размещение Вклада, за фактический срок размещения
Вклада на Счете (с даты размещения Вклада до даты возврата).
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9.5.
9.6.

9.7.
9.8.

10.
10.1.

10.2.

9.5.

Банк вправе без объяснения причин прекратить деловые отношения с Вкладчиком,
без соблюдения, установленного настоящим пунктом Договора срока, уведомления о
прекращении Договора по основаниям, предусмотренным законодательством
Республики Казахстан о противодействии и легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Возврат Вклада(-ов)
осуществляется в порядке, установленном настоящим пунктом Договора.

9.6.
Салымшының əрекет ететін Салымдары болмаған жағдайда, Салымшы еркін нысанда
жазылған өтініш негізінде Шартты біржақты тəртіпте тоқта алады. Əрекет ететін
Салымдары болған жағдайда, Салымшы Шарттың осы бөлігінде белгіленген тəртіпте
Салым(-дар)ды мерзімінен бұрын алуды алдын ала жүзеге асырады.
Шарт шексіз мерзімге – Тараптармен Шартта белгіленген тəртіпте тоқтатылғанға
9.7.
дейін əрекет етеді.
9.8.
Барлық жағдайда Шарт Тараптардың Шарт бойынша өзара есеп айырысуларды
толығымен жүзеге асырғанынан соң тоқтатылған болып есептеледі. Егер Салымшы
Шартта көзделген міндеттерін орындамаса, Шарт Салымшының Шарт бойынша тиісті
бөлігіндегі міндеттерін толығымен орындағанына дейін əрекет етеді.

Договор может быть прекращен Вкладчиком в одностороннем порядке на основании
заявления в свободной форме при условии отсутствия действующих Вкладов. При
наличии действующих Вкладов, Вкладчик предварительно производит досрочное
изъятие Вклада(-ов) в порядке, установленном настоящим разделом Договора.

САЛЫМДЫ ҚАЙТАРУ ЖƏНЕ ШОТТЫ ЖАБУ

ВОЗВРАТ ВКЛАДА И ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА
Возврат Банком Вклада осуществляется путем перечисления суммы Вклада и
начисленного по нему вознаграждения на Текущий счет Вкладчика, реквизиты
которого указаны в Заявлении на размещение вклада. При этом, с момента окончания
срока размещения Вклада вознаграждение по нему не начисляется. В случае, если
день перечисления суммы Вклада и начисленного вознаграждения приходится на
выходной или праздничный день, перечисление осуществляется на следующий
рабочий день.
Возврат Вклада осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем
окончания срока размещения Вклада, установленного в Заявлении на размещение
Вклада.
Вклад считается возвращенным со дня списания суммы Вклада со Счета. День
предоставления Вклада и день его возврата считаются за один день.

Банк Салымшымен іскерлік қатынастарды себептерін түсіндірместен, Қылмыстық
жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді
қаржыландыруға қарсы іс- қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасымен
қарастырылған негіздер бойынша Шартты тоқтату туралы хабарландырудың Шарттың
осы тармағында белгіленген мерзімін сақтаусыз тоқтатуға құқылы. Салым(-дар)
Шарттың осы тармағында белгіленген тəртіпте қайтарылады

Банк Салымды деректемелері Салымды орналастыруға өтініште көрсетілген
Салымшының Ағымдағы шотына Салым сомасы мен ол бойынша есептелген
сыйақыны аудару арқылы қайтарады. Бұл ретте, Салымды орналастыру мерзімі
аяқталған сəттен бастап ол бойынша сыйақы есептелмейді. Егер Салым мен
есептелген сыйақыны аудару күні демалыс немесе мейрам күніне түссе, аударым
келесі жұмыс күні жүргізіледі
Салымды қайтару Салымды орналастыруға өтініште белгіленген Салымды
орналастыру мерзімі аяқталған күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірілмей жүзеге
асырылады.

10.3.

10.4.

11.
11.1.
11.1.1.

11.1.2.

11.1.4.

11.1.5.
11.2.
11.2.1.

11.2.2.
11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

11.2.6.

11.2.7.
12.
12.1.
12.1.1.

10.2.

10.3.
Салым Шоттан есептен шығарылған күннен бастап Салым қайтарылған болып
есептеледі. Салым ұсынылған күн жəне қайтарылған күн бір күн болып саналады.
Шарт талаптарына сəйкес, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында
қарастырылған негіздемелер бойынша Шарттың əрекет етуі тоқтатылған жағдайда,
Банк Шот(-тар)ды жабады.
САЛЫМШЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
Салымшы құқылы:
Салымды орналастыруға өтініште белгіленген талаптарда жəне кезеңдікпен Салым
бойынша сыйақы алуға. Банк Салымды орналастыруға өтінішке сəйкес есептелген
сыйақы сомасын Ағымдағы шотқа аударады немесе Салым сомасына қосады
(капиталдайды);

11.1.3.

10.
10.1.

Салым мерзімі өткеннен кейін Салымшының Салым мерзімі ішінде салған қосымша
жарналарын жəне Салым бөлігін алуын/сыйақы көлеміне ұлғайтылған салым сомасын
(егер сыйақыны капиталдау талабы белгіленсе) ескергендегі Салым сомасын/Шоттағы
қалдықты алуға. Банк Салым сомасын (Шоттағы қалдықтың шегінде) Ағымдағы
шотқа аударады;
Салым мерзімі өткенге дейін Банкке Шартта белгіленген тəртіпте белгіленген
нысандағы жазбаша өтінішті ұсыну арқылы Шарттың 9.2.-т. ескере отырып,
Салымның мерзімінен бұрын қайтаруын талап етуге
Салым талаптарында белгіленген шектеулерді ескере отырып (егер Салым
талаптарында қарастырылған болса) Салым мерзімінің аяқталуына дейін Шотқа
қосымша жарна енгізуге (Салым сомасын ұлғайтуға). Банктің оны орындауы туралы
белгілері бар Салымшының Шотқа қосымша жарна салуға өтініші Шарттың ажырамас
бөлігі болып табылады
Шарт талаптарына сəйкес Салымның бөлігін талап етуге (егер бұл Салым
талаптарында қарастырылған болса)
Салымшы міндеттенеді

Договор действует без ограничения срока – до его прекращения Сторонами в порядке,
установленном Договором.
Во всех случаях Договор считается прекращенным только после осуществления
Сторонами полных взаиморасчетов по Договору. Если Вкладчик не исполняет
предусмотренные Договором обязанности, Договор действует в соответствующей
части до полного исполнения Вкладчиком своих обязательств по Договору.

Закрытие Счета(-ов) осуществляется Банком в случае прекращения Договора в
соответствии с условиями Договора, а также по основаниям, предусмотренным
законодательством Республики Казахстан.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВКЛАДЧИКА
11.
Вкладчик вправе:
11.1.
11.1.1. получать вознаграждение по Вкладу, на условиях и с периодичностью, определенных
в Заявлении на размещение Вклада. Сумма начисленного вознаграждения в
соответствии с Заявлением на размещение Вклада перечисляется Банком на Текущий
счет или прибавляется к сумме Вклада (капитализируется);
10.4.

11.1.2. по истечении срока Вклада получить сумму Вклада/остаток на Счете с учетом
внесенных Вкладчиком дополнительных взносов и изъятий частей Вклада,
произведенных в течение срока Вклада/сумму вклада, увеличенную на размер
вознаграждения (если установлено условие капитализации вознаграждения). Сумма
Вклада (в пределах остатка на Счете) перечисляется Банком на Текущий счет;
11.1.3. потребовать досрочный возврат Вклада с учетом п.9.2. Договора до истечения срока
Вклада, путем предоставления в Банк письменного заявления установленной формы в
порядке, установленном Договором;
11.1.4. внести на Счет дополнительные взносы (увеличить сумму Вклада) до окончания срока
Вклада (если это предусмотрено условиями Вклада) с учетом ограничений,
определенных условиями Вклада. Заявление Вкладчика на дополнительный взнос на
Счет с отметками Банка о его исполнении является неотъемлемой частью Договора;

11.1.5. истребовать часть Вклада (если это предусмотрено условиями Вклада) согласно
условиям Договора.
Вкладчик обязуется:
11.2.
11.2.1. в день предоставления Заявления на размещений Вклада перевести на Текущий счет
или внести наличными, если это не противоречит действующему законодательству
Салым орналастыруға өтініш ұсынылған күннен бастап 1 (Бір) жұмыс күнінен
Республики Казахстан сумму, оговоренную в Заявлении на размещение Вклада;
кешіктірмей мерзімінде, егер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына
қарама-қайшы келмесе, Салымды орналастыруға өтініште келіскен соманы Ағымдағы
шотқа аударуға немесе қолма-қол ақшалай енгізуге;
Шарт бойынша Банктің қызметтерін Банк Тарифтеріне сəйкес төлеуге;
11.2.2. оплачивать услуги Банка по Договору в соответствии с Тарифами Банка;
Шот бойынша үзінді көшірмені алған күннен бастап 3 (Үш) жұмыс күні ішінде Банкке 11.2.3. в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения выписки по Счету уведомить Банк об
ошибочно зачисленных на Счет деньгах с их незамедлительным возвратом Банку;
Шотқа қате есептелген ақшаны дереу қайтарып, ол ақшаның қате есептелгені туралы
Банкті хабардар етуге;
11.2.4. в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления требования Банка вернуть
Банкке қате есептелген ақшаны қайтармаған жағдайда, Банк Шотқа қате есептелген
ошибочно зачисленные на Счет деньги в случае их не возврата Банку, как
ақшаны қайтару туралы талабын жіберген күннен бастап 3 (Үш) күн ішінде Шарттың
11.2.3.-т. белгіленгендей ақшаны қайтаруға;
устанавливается пп.11.2.3. Договора;
құрылтай құжаттары, орналасқан жері, төлем деректемелері, телефон нөмірлері, факс 11.2.5. при изменении учредительных документов, местонахождения, платежных
реквизитов, номеров телефонов, факсов, замене лиц, уполномоченных распоряжаться
өзгергенде, Шотты басқаруға уəкілетті тұлғалар ауыстырылғанда, сондай-ақ Шарт
Счетом, а также при других изменениях, имеющих значение для выполнения условий
талаптарын орындау үшін мəні бар басқа өзгертулер жүргізілген кезде ол жайында
Договора, в трехдневный срок уведомить об этом Банк в письменном виде или по
Банкке үшкүндік мерзімде жазбаша нысанда немесе Тараптармен келісілген басқа
другим согласованным Сторонами средствам связи и представить оригинальные
байланыс құралдары арқылы хабарлауға жəне мұндай өзгертулерді растайтын
документы, подтверждающие такие изменения, или их нотариально заверенные
құжаттардың түпнұсқаларын немесе олардың нотариалды куəландырылған
копии (если применимо в зависимости от характера изменений);
көшірмелерін ұсынуға (егер өзгертулердің сипатына байланысты қолданылатын
болса);
11.2.6. в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, представить в
Банк надлежащим образом оформленные документы, требуемые к предъявлению в
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда, Қазақстан
соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами
Республикасының заңнамасына жəне Банктің ішкі құжаттарына сəйкес ұсынуға талап
етілетін, тиісті түрде ресімделген құжаттарды Банкке ұсынуға;
Банка;
Шарт талаптарын қатаң түрде орындауға.
11.2.7. строго исполнять условия Договора.
БАНКТІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА
12.
Банк құқылы:
Банк вправе:
12.1.
12.1.1. в одностороннем порядке, без предварительного согласования с Вкладчиком, вносить
изменения в условия Договора и Тарифы Банка в соответствии с разделом 16
өзгертілуі Шарттың 9.2.-т. көзделген жағдайда жүзеге асырылуы мүмкін
Договора, за исключением размера ставки вознаграждения, изменение которой
сыйақымөлшерлемесінің көлемін қоспағанда, Салымшымен алдын ала келісіп
может быть осуществлено в случае, предусмотренном п. 9.2 Договора;
шешпей, біржақты тəртіпте, Шарттың 16 бөліміне сəйкес Шарт талаптарына жəне
Банктің Тарифтеріне өзгертулер енгізуге;
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12.1.2. самостоятельно принимать решение об открытии Счета или отказе в открытии Счета;

12.1.2.
өз бетінше Шот ашу туралы немесе Шот ашудан бас тарту туралы шешім қабылдауға;
12.1.3.

12.1.3. отказать в одностороннем порядке в открытии Счета следующим категориям
Вкладчиков:
- имеющим открытый в Банке банковский счет, на который органами государственных
мемлекеттік кірістер органдары тарабынан инкассолық өкімдер немесе шығыс
доходов выставлены инкассовые распоряжения или распоряжения о приостановлении
операцияларды тоқтату туралы өкімдер қойылған, Банкте (Банктің кез келген
расходных операций;
филиалында) ашылған банктік шоты бар;
- бездействующим налогоплательщикам;
Банктің алдында берешегі (қарыздар бойынша, карталық шоттар бойынша мерзімі
өткен берешегі/төленбеген Банк комиссиясы/ Банк алдындағы басқа берешегі) бар
- при наличии задолженности перед Банком (просроченная задолженность по
болғанда.
займам, неоплаченная комиссия Банка/другие задолженности перед Банком).
отказать
в одностороннем порядке в открытии Счета/размещении Вклада/банковском
келесі жағдайларда Шот ашудан/Салымды орналастырудан/банктік қызмет көрсетуден 12.1.4.
біржақты
тəртіпте
бас тартуға:Салымшының бенефициарлық меншік иесінің
обслуживании в случаях:
- Салымшының
жəне/немесе
когда
данные
Вкладчика
и/или
бенефициарного
собственника
(қатысушысының/құрылтайшысының/акционерінің) жəне/немесе Салымшының кез
(участника/учредителя/акционера) Вкладчика и/или любого из уполномоченных лиц
келген уəкілетті тұлғасының деректері ақшаны жылыстатуға жəне терроризмді
Вкладчика, совпадают с данными лиц, указанных в перечне лиц, причастных к
қаржыландыруға қатысты тұлғалардың тізбесінде көрсетілген тұлғалардың
отмыванию денег и финансированию терроризма, аналогично, если состоят в списке
деректеріне сəйкес келгенде, соған ұқсас, егер алаяқтардың немесе жалған
мошенников или лжепредпринимателей;
кəсіпкерлердің тізімінде тұратын болса;
біржақты тəртіпте Салымшылардың келесі санаттарына Шот ашудан бас тартуға:

12.1.4.

- в случаях, когда страна резидентства Вкладчика совпадает с перечнем стран, в
отношении которых введены санкции или иные ограничения, делающие
недопустимым/нежелательным сотрудничество с Банком, или в которых не должным
образом реализована политика противодействия отмывания денег и финансирования
терроризма;
- в случаях, когда Вкладчик по необоснованным причинам не предоставляет
информацию, касающуюся его идентификации или проводимых им операций,
- бар болуы Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына, халықаралық
наличие которой обязательно в соответствии с требованиями законодательства
талаптарға, Банктің ішкі нормативтік құжаттарына сəйкес міндетті, Салымшының
Республики Казахстан, международными требованиями, внутренними нормативными
сəйкестендіруден өтуіне немесе онымен жүргізілетін операцияларға қатысты
ақпаратты Салымшы негізсіз себептермен ұсынбаған жағдайда;
документами Банка;
12.1.5. без объяснения причин прекратить деловые отношения с Вкладчиком и отказывать в
выполнении распоряжений Вкладчика о совершении операций по Счету по
Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді
основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан о
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында
противодействии и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
қарастырылған негіздер бойынша салымшымен іскерлік қатынастарды себептерін
путем, и финансированию терроризма. В таком случае расторжение Договора
түсіндірместен тоқтатуға жəне Салымшының Шот бойынша операцияларды жүргізу
выполняется в порядке, определенном в п.9.4.
туралы өкімдерін орындаудан бас тартуға. Мұндай жағдайда Шарттың əрекет етуін
тоқтату 9.4-т. белгіленген тəртіпте орындалады.
12.1.6. в случае предоставления Вкладчиком Заявления о досрочном возврате Вклада,
Салымшы Салымды мерзімінен бұрын қайтару туралы өтініш ұсынған жағдайда,
осуществить перерасчет суммы вознаграждения по Вкладу за фактический период
Шарттың 9.2.-т., 9.3.-т. ескере отырып Салымның Шотта нақты жатқан кезеңі үшін
нахождения Вклада на Счете с учетом п.9.2., п.9.3. Договора;
Салым бойынша сыйақы сомасын қайта есептеуге;
12.1.7. в безакцептном порядке (путем прямого дебетования на основании требований
Банка) без предварительного уведомления Вкладчика на основании Договора
Салымшыға алдын ала ескертпестен Шарт негізінде Шотқа қате аударылған ақшаны
списывать со Счета, а также с любых других банковских счетов Вкладчика ошибочно
Шоттан, сондай-ақ Салымшының басқа да банктік шоттарынан акцептісіз тəртіпте
зачисленные на Счет деньги. Настоящим Вкладчик предоставляет Банку безусловное и
(Банк талаптарының негізінде тікелей дебеттеу арқылы) есептен шығаруға. Осымен
бесспорное право безакцептного списания денег в сумме и на условиях Договора (без
Салымшы Банкке ақшаны Шарт талаптарында жəне сомасында акцептісіз есептен
дополнительного акцепта Вкладчика). В случае невозможности получения Банком
шығаруға шартсыз жəне даусыз (Салымшының қосымша акцептісіз) құқығын береді.
ошибочно зачисленных на Счет, а также излишне выплаченных Вкладчику денег
Банктің Шарттың осы тармағында белгіленген тəсілдер арқылы Шотқа қате
способами, определенными в настоящем пункте Договора, Вкладчик обязан
аударылған, сондай-ақ Салымшыға артық төленген ақшаны алуға мүмкіндігі болмаған
осуществить возврат таких сумм денег Банку иными способами, соответствующими
жағдайда, Салымшы ондай ақша сомасын Банк талабын алған соң 5 (бес) жұмыс
требованиям законодательства Республики Казахстан, не позднее 5 (пяти) рабочих
күнінен кешіктірмей Банкке Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына
дней после получения требования Банка;
сəйкес келетін өзге тəсілдермен қайтаруға міндетті;
- Салымшының резиденттік елі Банкпен ынтымақтасуға жол берілмейтін/оны
қолайсыз ететін санкциялар немесе өзге шектеулер енгізілген, немесе ақшаны
жылыстатуға жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы іс қимыл саясаты тиісті түрде
іске асырылмаған елдердің тізбесіне сəйкес келген жағдайда;

12.1.5.

12.1.6.

12.1.7.

12.1.8.
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда, ұсынылуы
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы мен Банктің ішкі құжаттарына
сəйкес талап етілетін, тиісті түрде ресімделген құжаттарды талап етуге;

12.1.8. в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, потребовать
надлежащим образом оформленные документы, требуемые к представлению в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними
документами Банка;

12.1.9. запрашивать от Вкладчика любые документы и информацию, необходимые для
открытия Счета, размещения Вклада и проверки соответствия проводимых по Счету
Салымшыдан Шот ашу, Салымды орналастыру жəне Салымшының Шоты бойынша
Вкладчика операций нормам действующего законодательства Республики Казахстан, в
жүргізілетін операциялардың Қазақстан Республикасының қолданыстағы
т.ч. по требованиям законодательства Республики Казахстан о противодействии и
заңнамасының нормаларына сəйкестігін тексеру үшін, оның ішінде қылмыстық
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді
финансированию терроризма, а также для обеспечения соблюдения действующего
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының
законодательства Республики Казахстан самим Банком;
талаптары бойынша, сондай-ақ Банктің өзі Қазақстан Республикасының қолданыстағы
заңнамасын сақтауын қамтамасыз ету үшін кез келген құжат пен ақпаратты сұратуға;
12.1.10. Шотты Шарт талаптарына сəйкес жəне Қазақстан Республикасының заңнамасында
12.1.10. закрыть Счет в соответствии с условиями Договора и по основаниям,
қарастырылған негіздер бойынша жабуға;
предусмотренным законодательством Республики Казахстан;
12.1.11.
12.1.11. отказать в одностороннем порядке Вкладчику в открытии Счета и установлении
деловых отношений с ним, путем предоставления соответствующего уведомления;
Салымшыға тиісті хабарлама ұсыну арқылы Шот ашудан жəне онымен іскерлік
қатынастарды орнатудан біржақты тəртіпте бас тартуға;
12.1.12.
12.1.12. прекратить действие Договора в одностороннем порядке с учетом условий Договора;
Шарт талаптарын ескере отырып біржақты тəртіпте Шарттың əрекет етуін тоқтатуға;
12.1.13. Банк Салымшының немесе онымен уəкілетті етілген тұлғалардың Шот бойынша
12.1.13. Банк вправе отказать в исполнении указаний Вкладчика или уполномоченных им лиц
о выполнении операций по Счету, если такие указания и предоставляемые по нему
операцияларды орындау туралы нұсқаулары жəне олар бойынша ұсынылған құжаттар
документы противоречат требованиям действующего законодательства Республики
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының жəне Банктің ішкі
Казахстан и внутренних документов Банка, на Счете отсутствует сумма денег,
құжаттарының талаптарына қарама-қайшы келсе, мұндай нұсқауларды орындау үшін
достаточная для выполнения таких указаний.
Шотта жеткілікті ақша сомасы болмаса, ондай нұсқауларды орындаудан бас тартуға
құқылы.
Банк міндетті:
Банк обязан:
12.2.
12.2.
12.2.1. Салымды Шотта есепке алуға;
12.2.1. учитывать Вклад на Счете;
12.2.2. Шарт талаптарына жəне Салымды орналастыруға өтінішке сəйкес Салым сомасына 12.2.2. начислять на сумму Вклада вознаграждение в соответствии с условиями Договора и
сыйақы есептеуге;
Заявлением на размещение Вклада;
12.2.3.
12.2.3. на основании принятого Банком Заявления на размещение Вклада открыть Вкладчику
Счет(-а) в течение одного (1) операционного дня, следующего за днем предоставления
Банк Салымды орналастыруға қабылдаған өтініш негізінде Салымшының Салымды
Вкладчиком Заявления на размещение Вклада и документов, указанных в п. 4.1.
орналастыруға өтініш пен Шарттың 4.1.-т. көрсетілген құжаттарды ұсынған күнінен
Договора, и учитывать на нем внесенный Вкладчиком Вклад (-ы);
кейінгі (1) операциялық күннің ішінде Салымшыға Шот(-тар) ашуға жəне
Салымшының оған енгізген Салым(-дар)ын есепке алуға;
12.2.4. Салымшыға Салымды орналастыруға қабылдаған өтініш негізінде Салым есепке
12.2.4. предоставить Вкладчику Подтверждение не позднее дня, следующего за днем
зачисления Вклада на основании принятого Заявления на размещение Вклада.
қосылған күннен кейінгі күннен кешіктірмей Растама ұсынуға.
12.1.9.
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12.2.5.

12.2.6.

12.2.7.

13.
13.1.

12.2.5. в случае досрочного возврата Вклада, вернуть сумму Вклада (в пределах остатка на
Салым мерзімінен бұрын қайтарылған жағдайда, Шарттың 9.2.-т., 9.3.-т. ескере
Счете) и вознаграждение, пересчитанное с учетом п.9.2., п.9.3. Договора на
отырып қайта есептелген Салым сомасын (Шоттағы қалдық шегінде) жəне сыйақыны
банковский счет Вкладчика, реквизиты которого указаны в заявлении на возврат
деректемелері белгіленген нысан бойынша жазылған салымды қайтаруға өтініште
вклада по установленной форме, - не позднее одного рабочего дня со дня получения
көрсетілген Салымшының банктік шотына, - Банктің Салымшыдан салымды
Банком заявления Вкладчика о досрочном возврате;
мерзімінен бұрын қайтару туралы өтініш алған күннен бастап бір жұмыс күнінен
кешіктірмей қайтаруға;
12.2.6. по окончании срока Вклада, Банк обязан возвратить сумму Вклада и начисленного по
нему вознаграждения с учетом п.6.3, 6.6. Договора на банковский счет Вкладчика,
Салым мерзімі аяқталғаннан кейін, Банк Шарттың 6.3.-т., 6.6.-т. ескере отырып Салым
реквизиты которого указаны в Заявлении на размещение вклада - не позднее
сомасын жəне ол бойынша есептелген сыйақы сомасын деректемелері Салымды
рабочего дня, следующего за днем окончания срока Вклада, установленного в
орналастыруға өтініште көрсетілген Салымшының банктік шотына – Салымды
Заявлении на размещение вклада;
орналастыруға өтініште белгіленген Салым мерзімі аяқталған күннен кейінгі жұмыс
күнінен кешіктірмей қайтаруға міндетті;
12.2.7. по требованию Вкладчика выдать часть Вклада, если это предусмотрено условиями
конкретного вида Вклада, определенного в Заявлении на размещение Вклада.
Салымшының талабы бойынша, егер Салымды орналастыруға өтініште белгіленген
Салымның нақты түрінің талаптарында көзделсе, Салымның бөлігін қайтаруға.
ШАРТТЫҢ ЕРЕКШЕ ТАЛАПТАРЫ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
13.
Указания Банка, а также третьих лиц, имеющих в соответствии с законодательством
13.1.
Банктің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес ақшаны Шоттан
Республики Казахстан право безакцептного списания денег со Счета, при
акцептісіз есептен шығаруға құқығы бар үшінші тұлғалардың нұсқаулары Шотта ақша
достаточности денег на Счете исполняются Банком в сумме предъявленного указания
жеткілікті болғанда Банк тарабынан Қазақстан Республикасының заңнамасында жəне
о списании денег в порядке и сроки, установленные законодательством Республики
Банктің ішкі құжаттарында белгіленген тəртіпте жəне мерзімде ақшаны есептен
Казахстан и внутренними документами Банка.
шығару туралы ұсынылған нұсқаудағы сомада орындалады .
13.2.

При отсутствии на Счете суммы денег, достаточной для исполнения предъявленного
третьими лицами или Банком указания о списании денег (за исключением инкассовых
распоряжений органов государственных доходов по погашению задолженности по
налогам и другим обязательным платежам в бюджет, а также органов
исполнительного производства), Банк помещает такое указание в картотеку к Счету и
хранит в течение 1 (одного) года либо до поступления суммы, достаточной для
полного исполнения указания (если иное не будет установлено законодательством
Республики Казахстан); иные платежные документы в картотеку к Счету Банком не
принимаются и возвращаются без исполнения.

13.3.

Инкассовые распоряжения органов государственных доходов (за исключением
инкассовых распоряжений о взыскании задолженности по обязательным пенсионным
взносам и/или социальным отчислениям), а также органов исполнительного
производства, при недостаточности на Счете суммы денег, необходимой для
исполнения такого указания, исполняются Банком частично в пределах суммы,
имеющейся на Счете. Частично исполненные инкассовые распоряжения помещаются в
картотеку к Счету и хранятся до их полной оплаты либо до закрытия Счета в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13.4.
Банктің немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес ақшаны Шоттан
акцептісіз есептен шығаруға құқығы бар үшінші тұлғалардың ақшаны есептен шығару
туралы ұсынған нұсқаулары (мемлекеттік кірістер органдарының нұсқауларын
қоспағанда) Банкпен толық орындалған жағдайда, Шоттағы қалдық көлеміндегі ақша
сомасы Шарттың 9.2.-т. Ескере отырып Ағымдағы шотқа аударылуы тиіс.
13.5.
Банк мемлекеттік кірістер органдарының ұсынған инкассолық өкімдерін Шоттан
толық орындаған жағдайда, - Шоттағы қалдық көлеміндегі ақша сомасы сондай
нұсқау Банкпен орындалған күннен бастап Салым сомасы болып табылады жəне
Салымды орналастыруға өтініште белгіленген талаптарда Салым мерзімінің
аяқталғанына дейін Шотта сақталады.
13.6.
Банктің Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес ақшаны Шоттан акцептісіз
алуға құқығы бар келесі тұлғалардың Шоттан ақшаны есептен шығаруға ұсынған
нұсқауларын шарттың осы бабында белгіленген тəртіпте орындауына байланысты
Салым/оның бөлігі мерзімінен бұрын талап етілген жағдайда:

В случае полного исполнения Банком указания о списании денег со Счета,
предъявленного Банком или третьими лицами, имеющими в соответствии с
законодательством Республики Казахстан право безакцептного списания денег со
Счета (за исключением указаний органов государственных доходов), сумма денег в
размере остатка на Счете подлежит перечислению на Текущий счет с учетом п.9.2.
Договора.
В случае полного исполнения Банком со Счета инкассового распоряжения,
предъявленного органами государственных доходов, - сумма денег в размере остатка
на Счете будет являться суммой Вклада с даты исполнения Банком такого указания и
будет храниться на Счете до окончания срока Вклада на условиях, установленных в
Заявлении на размещение Вклада.
В случае досрочного истребования Вклада/его части в связи с исполнением Банком в
порядке, определенном настоящей статьей Договора, указаний о списании денег со
Счета, предъявленных имеющими в соответствии с законодательством Республики
Казахстан право безакцептного списания денег со Счета:

13.2.
Үшінші тұлғалардың немесе Банктің ақшаны есептен шығару туралы ұсынған
нұсқауларын орындау үшін жеткілікті ақша сомасы Шотта болмаған кезде (салықтар
жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша берешекті өтеуге
қатысты мемлекеттік кірістер органдарының, сондай-ақ атқарушылық іс жүргізу
органдарының инкассолық өкімдерін қоспағанда), Банк ондай нұсқаулықты Шоттың
картотекасына орналастырады да 1 (бір) жыл бойы немесе нұсқаулықты толық
орындау үшін жеткілікті сома түскенге дейін (егер өзгесі Қазақстан Республикасының
заңнамасымен белгіленбесе) сақтайды; Банк Шоттың картотекасына өзге төлем
құжаттарын қабылдамайды жəне орындаусыз қайтарады.
13.3.
Мемлекеттік кірістер органдарының (міндетті зейнетақы жарналары жəне/немесе
əлеуметтік аударымдар бойынша берешекті өндіріп алу туралы инкассолық өкімдерді
қоспағанда), сондай-ақ атқарушылық іс жүргізу органдарының инкассолық өкімдері,
мұндай нұсқауларды орындау үшін Шоттағы ақша сомасы жеткіліксіз болғанда, Банк
Шоттағы бар соманың шегінде ішінара орындайды. Ішінара орындалған инкассолық
өкімдер Шоттың картотекасына орналастырылады жəне олар толық төленгенге дейін
немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Шот толығымен жабылғанға
дейін сақталады.
13.4.

13.5.

13.6.

- третьими лицами, Банком (исключая указания органов государственных доходов), начисление вознаграждения производится с учетом п. 9.2., п.9.3 Договора за весь
фактический период нахождения Вклада/соответствующей части Вклада на Счете;
- органами государственных доходов, - начисление вознаграждение производится
Банком за фактический период нахождения Вклада/соответствующей части Вклада на
Счете, исходя из ставки вознаграждения, установленной согласно Заявлению на
размещение Вклада.

- үшінші тұлғалардың, Банктің (мемлекеттік кірістер органдарының нұсқауларын
қоспағанда), - сыйақы Шарттың 9.2.-т. жəне 9.3.-т. ескере отырып
Салымның/Салымның тиісті бөлігінің Шотта нақты жатқан барлық кезеңі үшін
есептеледі; мемлекеттік кірістер органдарының, - сыйақы Банк тарабынан Салымды
орналастыруға өтінішке сəйкес белгіленген сыйақы мөлшерлемесінің есебінен,
Салымның/Салымның тиісті бөлігінің Шотта нақты жатқан кезеңі үшін есептеледі
13.7.

13.7.
Үшінші тұлғалардың, Банктің нұсқауларын орындау нəтижесінде Шотта ақша
қалдығы болмаса немесе қалдық сомасы Салымды орналастыруға өтініште
белгіленген мөлшерлеме бойынша есептелген сыйақы сомасы мен Шарттың 9.2.-т.
белгіленген мөлшерлеме бойынша есептелген сыйақы сомасы арасындағы айырманы
(бар болған жағдайда) Банкке өтеу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Банк аталған
айырма сомасын ҚР заңнамасында, Банктің ішкі құжаттарында қарастырылған
құжаттардың негізінде Шотты тікелеу дебеттеу арқылы акцептісіз тəртіпте есептен
шығарады, ал Шотта ақша болмаған жағдайда келесі жолмен:
1)Қазақстан Республикасының заңнамасында, Шартта жəне Банктің ішкі
құжаттарында қарастырылған құжаттардың негізінде Салымшының Банкте ашылған
кез келген банктік шоттарын тікелей дебеттеу арқылы;
жəне/немесе

В случае, если в результате исполнения указаний третьих лиц, Банка, на Счете
отсутствует остаток денег либо сумма остатка недостаточна для возмещения Банку
разницы (при ее наличии) между суммой вознаграждения, начисленного по ставке,
установленной в Заявлении на размещение Вклада, и суммой вознаграждения,
начисленного по ставке, установленной п 9.2. Договора, Банк в безакцептном порядке
списывает сумму указанной разницы путем прямого дебетования Счета на основании
документов, предусмотренных законодательством РК, внутренними документами
Банка, а в случае отсутствия денег на Счете путем:
1) прямого дебетования любых банковских счетов Вкладчика, открытых в Банке, на
основании документов, предусмотренных законодательством РК, Договором и
внутренними документами Банка;
и/или
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2) предъявления к банковским счетам Вкладчика, открытым в Банке либо в любых
других банках (организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций)
в РК либо за ее пределами, платежных требований-поручений.
В случаях, когда законодательством РК или соответствующего иностранного
государства допускается предъявление платежных требований-поручений, не
требующих дополнительного акцепта Вкладчика, к такому платежному требованиюпоручению Банк прилагает оригинал или нотариально заверенную копию Договора,
или иные документы, необходимые для осуществления безакцептного изъятия
(списания) денег.
При этом, при достаточности денег на банковском счете Вкладчика, открытом в Банке,
платежный документ Банка должен быть исполнен на сумму денег, указанную в нем,
а для изъятия (списания) всей суммы денег, указанной в платежном документе Банка
– в случае недостаточности денег – храниться в картотеке к банковскому счету
Вкладчика, открытому в Банке.
В случае изъятия (списания) с банковских счетов Вкладчика суммы денег в иной (чем
валюта разницы) валюте, конвертирование изъятых денег в валюту разницы в
соответствии с требованиями валютного законодательства производится с
применением рыночного курса конвертации валюты на дату изъятия, с взиманием за
счет Вкладчика сумм комиссии за проведение конвертации в соответствии с Тарифами
(в том числе при удержании комиссии за конвертацию из сконвертированной суммы).
Настоящим Вкладчик предоставляет Банку право списания денег без дополнительного
согласия (акцепта) Вкладчика в случаях и порядке, определенных в настоящем
разделе Договора.

2) Салымшының Банкте немесе Қазақстан Республикасындағы не оның аумағынан
тыс жерлердегі кез келген басқа банкте (банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдарда) ашылған банктік шоттарына төлем талап-тапсырмалар
ұсыну арқылы. Қазақстан Республикасының немесе тиісті шетел мемлекетінің
заңнамасымен Салымшының қосымша акцептін талап етпейтін төлем талап-тапсырма
ұсыну рұқсат етілсе, мұндай төлем талап-тапсырмаға Банк Шарттың түпнұсқасын
немесе нотариалды куəландырылған көшірмесін немесе ақшаны акцептісіз алуға
(есептен сақталады. Ақша сомасын өзге (айырма валютасынан бөлек) валютада алған
(есептен шығарған)шығаруға) қажет басқа да құжаттарды қоса береді. Бұл ретте,
Салымшының Банкте ашылған банктік шотында ақша жеткілікті болған жағдайда,
Банктің төлем құжаты онда көрсетілген ақша сомасына орындалуы тиіс, ал Банктің
төлем құжатында көрсетілген барлық ақша сомасын алу (есептен шығару) үшін ақша
жеткіліксіз болған жағдайда – Салымшының Банкте ашылған банктік шотының
картотекасында сақталады. Ақша сомасын өзге (айырма валютасынан бөлек) валютада
алған (есептен шығарған)
жағдайда, валюта заңдарының талаптарына сəйкес алынған ақшаны айырма
валютасына айырбастау Тарифтерге сəйкес айырбастау жүргізілгені үшін комиссия
сомасы Салымшы есебінен алынып (соның ішінде айырбасталған сомадан айырбастау
үшін комиссия алынған кезде), алынатын күнгі валюта айырбастаудың нарықтық
бағамын қолдану арқылы жүргізіледі. Осымен Салымшы Банкке Шарттың осы
бөлімінде белгіленген жағдайларда жəне тəртіпте Салымшының қосымша келісімісіз
(акцептісіз) ақшаны есептен шығару құқығын ұсынады.

14.

ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ. ЖАУАПКЕРШІЛІКТЕН ШЫҒАРУ

14.1.

Тараптардың əрқайсысы Шарт бойынша өзіне жүктеген міндеттемелерді жəне оның
талаптарына сəйкес Салымды орналастыруға ұсынылған өтінішті бұзғаны үшін екінші
Тараптың алдында Шарт талаптарына сəйкес жауапкершілік алады, ал Шартта
жауапкершілік көзделмеген жағдайда, - Қазақстан Республикасының қолданыстағы
заңнамасына сəйкес жауапкершілік алады.

14.2.

Тараптар Шарт бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде
орындамаған жағдайда, егер ондай жағдайлар тежеусіз күш жағдайларының басталу
салдарынан болғанда, оның ішінде Қазақстан Республикасының уəкілетті мемлекеттік
органдарының шектеу- тыйым салу сипатындағы актілерді/шараларды қабылдауы,
бағдарламалық жасақтаманың істен шығуы, электр энергиясының ағытып тасталуы,
байланыс желілерінің зақымдануы жəне Тараптардың еркіне қатыссыз жəне Шарт
мəніне тікелей қатысы бар басқа жағдайлар үшін жауапкершілік алмайды..

14.
14.1.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Каждая из Сторон за нарушение взятых на себя обязательств по Договору и
представленного в соответствии с его условиями Заявления на размещение Вклада
несет ответственность перед другой Стороной в соответствии с условиями Договора, а
в случае, когда ответственность не предусмотрена Договором, - в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.

14.2.

Стороны не несут ответственность за случаи неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств по Договору, если такие случаи явились следствием
наступления обстоятельств непреодолимой силы, в том числе: принятия
уполномоченными государственными органами Республики Казахстан актов/мер
ограничительно-запретительного характера, сбоев программного обеспечения ,
отключения электроэнергии, повреждения линий связи и других обстоятельств, не
зависящих от воли Сторон и имеющих непосредственное отношение к Предмету
Договора.
После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая
Сторона должна возобновить исполнение своих обязательств по Договору. В случае
если обстоятельства непреодолимой силы продолжается более 1 (одного) месяца
после его наступления, Стороны вправе прекратить действие Договора по взаимному
согласию, при этом заинтересованная Сторона письменно уведомляет об этом другую
Сторону не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты такого
прекращения.

14.3.

14.3.

Тежеусіз күш жағдайларының əрекеті тоқтағаннан кейін тиісті Тарап Шарт бойынша
өз міндеттемелерін орындауды қайта жаңартуы тиіс. Егер тежеусіз күш жағдайлары
басталғанынан бері 1 (бір) айдан астам уақыт бойы жалғасса, Тараптар Шарттың
əрекет етуін өзара келісіп шешу арқылы тоқтатуға құқылы, бұл ретте мүдделі Тарап
басқа Тарапқа осындай тоқтату күніне дейін 15 (он бес) күнтізбелік күн бұрын
кешіктірместен жазбаша хабарлайды.
14.4.

Банк не несет ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение своих
обязанностей по Договору, в том числе за невозможность зачисления денег на Счет в
случае
поступления
в
Банк
решений/постановлений
уполномоченных
государственных органов и/или должностных лиц о приостановлении расходных
операций по Счету, текущему счету, аресте денег на Счете, текущем счете, а также
указаний третьих лиц, имеющих право безакцептного списания денег в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
При этом изъятие денег со Счета без согласия Вкладчика, приостановление расходных
операций по Счету и наложение ареста на деньги, находящиеся на Счете,
производится только на основании надлежащим образом оформленных документов,
в случаях, в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
Банк не несет ответственности за убытки, понесенные Вкладчиком в таких случаях.

14.5.
Кез келген жағдайда Банктің жауапкершілігі Шарт талаптарын бұзған жағдайда
Салымшыға Банктің заңсыз іс-қимылдарымен/əрекетсіздігімен келтірілген нақты залал
көлемімен шектеледі.
14.6.
Салымшы Банктің Шотқа ақшаның қате есептелгені туралы талабы түскен күннен
бастап 3 (Үш) жұмыс күні ішінде, ақшаны қайтармағаны жəне/немесе уақытында
қайтармағаны үшін Шотқа қате есептелген əр мерзімі өткен ақшаны
қайтару/қайтармау күндері үшін қайтарылмаған/уақытында қайтарылмаған ақша
сомасынан 0,02% (нөл бүтін жүзден екі пайыз) көлемінде өсімпұл ретінде жауапты
болып табылады.
14.7.
Салымшы Шотқа ақшаның қате есептелгені туралы Шоттан үзінді көшірмесін алған
күннен бастап 3 (Үш) жұмыс күні ішінде Банкті хабардар етпегені үшін хабардар ету
мерзімі өткен əр күніне Шотқа қате есептелген ақша сомасынан 0,02% (нөл бүтін
жүзден екі пайыз) көлемінде өсімпұл ретінде жауапты болып табылады.
14.8.
Банк Салымшы алдында Салым жəне/немесе сыйақы сомасын қайтармағаны
жəне/немесе уақытында қайтармағаны үшін қайтарылмаған / уақытында
қайтарылмаған ақша сомасынан мерзімі өткен əр күні үшін 0,02% (нөл бүтін жүзден
екі пайыз), бірақ сондай сомадан 5 % көп емес көлемінде өсімпұл ретінде жауапты
болып табылады.
14.9.
Салымшы Шарттың 11.2.5.-тш. көзделген талаптарды бұзған жағдайда, Банк өз
міндеттерін орындамағаны немесе тиісті түрде орындамағаны үшін жауапкершілік
алмайды.
ДАУЛАРДЫ ҚАРАУ ТƏРТІБІ
15.
15.1.
Шартқа тікелей немесе жанама түрде қатысты жəне онда реттелмеген барлық
мəселелерді Тараптар Шартқа сəйкес шешеді жəне реттейді, ал Шартта реттелмеген
басқа барлық жағдайларда – Қазақстан Республикасының заңнамасына, сондай-ақ
Банктің ішкі құжаттарына сəйкес реттеледі..
15.2.
Шартты орындауына байланысты туындайтын барлық дау-таластар Тараптардың
арасында келіссөз жүргізуі арқылы шешіледі..

В любых случаях ответственность Банка при нарушении условий Договора
ограничивается
размером
реального
ущерба,
причиненного
Вкладчику
неправомерными действиями/бездействиями Банка.
Вкладчик несет ответственность за невозврат и/или несвоевременный возврат
ошибочно зачисленных на Счет денег в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
поступления требования Банка - в виде пени в размере 0,02% (две сотых процента) от
невозвращенной/несвоевременно возвращенной суммы ошибочно зачисленных на
Счет денег за каждый день просрочки возврата/невозврата.

Банкке Шот, ағымдағы шот бойынша шығыс операцияларды тоқтату, Шоттағы,
ағымдағы шоттағы ақшаға тыйым салу туралы уəкілетті мемлекеттік органдардың
жəне/немесе лауазымды тұлғалардың шешімдері/қаулылары, сондай-ақ Қазақстан
Республикасының заңнамасына сəйкес ақшаны акцептісіз есептен шығаруға құқығы
бар үшінші тұлғалардың нұсқаулары түскен жағдайда, Банк Шарт бойынша өз
міндеттемелерін орындамағаны/тиісті түрде орындамағаны үшін, оның ішінде ақшаны
Шотқа аударуға мүмкіндігінің болмағаны үшін жауапкершілік алмайды. Бұл ретте
Салымшының келісімісіз ақшаны Шоттан алу, Шот бойынша шығыс операцияларды
тоқтату жəне Шоттағы ақшаға тыйым салу, Қазақстан Республикасының
заңнамасында қарастырылған жағдайларда, тəртіпте тек қана тиісті түрде ресімделген
құжаттардың негізінде жүргізіледі. Банк мұндай жағдайларда Салымшының көтерген
залалдары үшін жауапкершілік алмайды.
14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.
15.
15.1.

15.2.

Вкладчик несет ответственность за неуведомление Банка об ошибочно зачисленных
на Счет деньгах в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения выписки со Счета - в
виде пени в размере 0,02% (две сотых процента) от суммы ошибочно зачисленных на
Счет денег за каждый день просрочки в уведомлении.
Банк несет ответственность перед Вкладчиком за невозврат/несвоевременный
возврат суммы Вклада и/или вознаграждения, - в виде пени в размере 0,02% (две
сотых процента) от невозвращенной/несвоевременно возвращенной суммы за
каждый день просрочки, но не более 5 (пяти) % от такой суммы.
Банк не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязанностей при нарушении Вкладчиком условий, предусмотренных пп.11.2.5.
Договора.
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
Все вопросы, прямо или косвенно связанные с Договором и не урегулированные в
нем, решаются и регулируются Сторонами в соответствии с Договором, а во всем, что
не урегулировано Договором - в соответствии с законодательством Республики
Казахстан, а также внутренними документами Банка.
Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением Договора, разрешаются
Сторонами путем переговоров.
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15.3.

16.
16.1.
16.2.

16.3.

15.3.
Келіссөз арқылы 10 (Он) жұмыс күні ішінде келісімге келмеген жағдайда, дау-таластар
мүдделі Тараптың бастамасы бойынша Қазақстан Республикасының қолданыстағы
заңдарымен қарастырылған тəртіпте сотта қаралады.
ШАРТТЫ ӨЗГЕРТУ ТƏРТІБІ
16.
Банк біржақты тəртіпте, Салымшымен алдын ала келісіп шешусіз, Шартқа өзгертулер 16.1.
енгізуге құқылы.
16.2.
Банк Шартқа өзгертулер, жүргізілетін операцияларға қолданылуы тиіс комиссиялар
жайында осындай өзгертулер күшіне енген күнге дейін 10 күн бұрын, кешіктірместен
Банктің операциялық бөлімшелерінде (залдарында) жəне Банктің www.shinhan.kz
мекенжайы бойынша корпоративтік сайтында орналастыру арқылы хабарлайды.
Өзгертулер енгізілгеннен кейін осы Шарт жаңа редакцияда əрекет ететін болады
16.3.
Салымшы Шарттың жаңа (өзгертілген) редакциясымен келіспеген кезде, Шарттың 9.5.т. белгіленген тəртіпте Шарттың əрекет етуі тоқтатылады. Банк Шартқа өзгертулер
енгізілгені туралы хабарламаны/Шарттың өзгертілген редакциясын жариялаған сəттен
бастап 10 (он) күнтізбелік күннің ішінде Салымшының Банкке Шарттың əрекет етуін
тоқтату туралы/Салым(-дар)ды мерзімінен бұрын алуға өтінішін ұсынбауы
Салымшының Шарттың жаңа (өзгертілген) редакциясымен келісетінін жəне енгізілген
өзгертулерді ескере отырып оған толығымен қосылатынын білдіреді.

16.4.

17.
17.1.

Салымшы өз бетінше Шарттың өзгертілген редакциясымен танысады, тиісті
күнгекомиссиялардың көлемін Банктің операциялық бөлімшелерінен немесе Банктің
Веб- сайтынан, сондай-ақ Банктің анықтама қызметінің телефондары арқылы біледі.
БАСҚА ШАРТТАР
Егер осы Шарттың қандай да бір немесе одан да көп ережелері күшін жойса,
жарамсыз немесе заңнама тұрғысынан кез келген байланыста қамтамасыз етілмеген
болса, бұл осы Шарттағы басқа талаптардың жарамдылығы мен заңдылығына əсер
етеді.

17.2.

Вкладчик самостоятельно знакомится с измененной редакцией Договора, узнает
размер комиссий на соответствующую дату в операционных отделениях Банка либо на
Веб - сайте Банка, а также по номерам телефонов Банка.

17.
17.1.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Если какое-либо одно или более положений настоящего Договора утратят силу, станут
недействительными или законодательно не обеспеченными в любой связи, это влияет
на действительность и законность остальных условий, содержащихся в настоящем
Договоре.
Неиспользование или несвоевременное использование Стороной любого из ее прав
из настоящего Договора не должно расцениваться как отказ от такого права, а также не
должно влиять на осуществление такой Стороной иных своих прав. Все права, также
как и обязанности, в соответствии с настоящим Договором являются частью, а не
исключением из остальных прав и обязанностей.

17.2.

17.3.

Присоединяясь к настоящему Договору, Вкладчик в лице уполномоченного лица
Вкладчика дает Банку официальное письменное согласие (отдельного согласия
Вкладчика не требуется) на предоставление Банком отчетности и/или информации,
связанной с настоящим Договором и размещаемых в рамках него Вкладов, в
уполномоченные органы, аудиторским, оценочным и иным компетентным
организациям. Условия, предусмотренные настоящим пунктом Договора, являются
предусмотренным законодательством Республики Казахстан согласием Вкладчика на
разглашение банковской и иной тайны в рамках и на условиях, определенных
настоящим пунктом Договора.

17.4.
Банктік салым кепілге ұсынылған кезде, Шарт талаптарына тиісті өзгертулер жасалуы
тиіс. Ондай өзгертулерді енгізу үшін Салымшы қамтамасыз ету үшін салым берілетін
шарт жасалған күннен кешіктірмей тиісті қосымша келісім жасау үшін Банкке
хабарласуы тиіс.
17.5.
Тараптар электрондық құжаттарды тиісті шарт жасалған кезде Шарт бойынша
міндеттемелерін орындау үшін пайдалануға құқылы.
17.6.

При предоставлении банковского вклада в залог, условия Договора подлежат
соответствующему изменению. Для внесения таких изменений Вкладчик должен
обратиться в Банк для заключения соответствующего дополнительного соглашения не
позднее даты заключения договора, по которому вклад передается в обеспечение.

17.3.
Осы Шартқа қосыла отырып, Салымшының атынан, Салымшының уəкілетті тұлғасы
Банкке осы Шартпен байланысты жəне оның шеңберінде орналастырылатын
Салымдарға қатысты есептілікті жəне/немесе ақпаратты Банктің уəкілетті органдарға,
аудиторлық, бағалау жəне басқа құзыретті ұйымдарға ұсынуына ресми жазбаша
келісім береді (Салымшының жеке келісімі талап етілмейді). Шарттың осы тармағында
қарастырылған талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған
Салымшының Шарттың осы тармағының шеңберінде жəне онда белгіленген
талаптарда банктік жəне басқа құпияны жариялауға келісімі болып табылады

17.5.
17.6.

Банк: түсініксіз түсініктемелер; жазып-толтырылмаған, Салымшының немесе өзге
уəкілетті тұлғалардың қолы қойылмаған немесе Қазақстан Республикасының
қолданыстағы заңнамасында қарастырылған, талап етілетін мəліметтер жоқ
тапсырмаларды, түзетулер енгізілген тапсырмаларды қабылдамайды. Банк ондай
тапсырмаларды орындаусыз, бас тарту себебін көрсетіп қайтарады. Банктің мұндай
тапсырманы орындамауына байланысты Салымшының көтерген шығындары мен
залалдары үшін Банк жауапкершілік алмайды.
17.7.

17.8.

17.9.

17.10.

При несогласии Вкладчика с новой (измененной) редакцией Договора, Договор
прекращается в порядке, установленном п. 9.5. Договора. Непредставление
Вкладчиком в Банк заявления о прекращении Договора/на досрочное изъятие Вклада(ов) в течение 10 (десяти) календарных дней с момента опубликования сообщения
Банка о внесении изменений/измененной редакции Договора, означает согласие
Вкладчика с новой (измененной) редакцией Договора и присоединение к нему в
целом с учетом внесенных изменений.

16.4.

Тараптың осы Шарттағы құқықтарының кез келгенін пайдаланбауы немесе уақтылы
пайдаланбауы мұндай құқықтан бас тартқан деп бағаланбауы тиіс, сондай-ақ ол
Тараптың өзінің басқа құқықтарын жүзеге асыруына əсер етпеуі тиіс. Осы Шартқа
сəйкес барлық құқықтар, сол сияқты міндеттер басқа құқықтар мен міндеттерден
ерекшелік емес, оның бөлігі болып табылады

17.4.

При не достижении согласия по возникшим спорам путем переговоров в течение 10
(десяти) рабочих дней, споры по инициативе заинтересованной Стороны
рассматриваются
в
cуде
в
порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством Республики Казахстан.
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА
Банк вправе в одностороннем порядке, без предварительного согласования с
Вкладчиком, вносить изменения в Договор.
Банк уведомляет об изменении Договора, комиссиях, подлежащих применению по
проводимым операциям не позднее, чем 10 дней до вступления таких изменений в
силу, путем размещения информации в операционных отделениях (залах) Банка и на
корпоративном сайте Банка по адресу: www.shinhan.kz. После внесения изменений
настоящий Договор продолжает действовать в новой редакции.

Тараптардың басқа Тараптың алдын ала жазбаша мақұлдауысыз (егер өзгесі Қазақстан 17.7.
Республикасының заңнамасында қарастырылмаса) Шарт бойынша кез келген
құқықтарды немесе міндеттемелерді тапсыруға құқығы жоқ. Осы тармақты бұзып
ондай тапсыруды жүзеге асырудың кез келген əрекетінің заңгерлік күші жəне салдары
жоқ. Шарт Тараптар, олардың құқығын иеленушілер мен уəкілетті тұлғалар үшін
міндетті
17.8.
Шарт Шарттың құрамдас бөлігі болып табылатын қосымшаларымен бірге
Тараптардың өзара толық түсіністігін білдіреді жəне осыған дейін олардың арасында
сол мəтін бойынша орын алған жазбаша немесе ауызша келісімдер мен
уағдаластықтарды ауыстырады.
17.9.
Тараптардың келісім бойынша жеке жағдайларда Тараптардың тиісті келісімінде –
Өтініште белгіленетін немесе талаптардың сипатына байланысты белгіленетін Салым
бойынша жеке талаптар белгіленуі мүмкін.
17.10.
Шарт əрқайсысы теңдей заңды күшке ие мемлекеттік жəне орыс тілдерінде əзірленген.
Осы Шарттың мемлекеттік жəне орыс тілдеріндегі мəтіндері арасында қарамақайшылықтар болған жағдайда, Тараптар Шарттың орыс тіліндегі мəтінін басшылыққа
алады.

Стороны вправе использовать электронные документы для исполнения обязательств
по Договору при условии заключения соответствующего договора.
Банк не принимает: неясные поручения; незаполненные поручения, не подписанные
Вкладчиком или иными Уполномоченными лицами или не содержащие требуемых
сведений, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан,
поручения с поправками. Банк возвращает такие поручения без исполнения, указав
причину отказа. Банк не несет ответственности за потери и убытки, понесенные
Вкладчиком в связи с тем, что Банк не выполнил такое поручение.

Стороны не вправе передавать любые права или обязательства по Договору без
предварительного письменного одобрения другой Стороны (если иное не будет
предусмотрено законодательством Республики Казахстан). Любые попытки такой
передачи в нарушение настоящего пункта не имеют юридической силы и последствий.
Договор обязателен для Сторон, их правопреемников и уполномоченных лиц.
Договор со всеми приложениями, которые являются составной частью Договора,
представляют собой полное взаимопонимание Сторон и заменяет собой все
предыдущие письменные или устные соглашения и договоренности, имевшиеся
между ними по тому же предмету.
В отдельных случаях по согласованию Сторон возможно установление
индивидуальных условий по Вкладу, которые определяются в Заявлении или – по в
зависимости от характера условий – в соответствующем соглашении Сторон.
Договор составлен на государственном и русском языках, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу. В случае наличия противоречий между текстами
настоящего Договора на государственном и русском языках, Стороны руководствуются
текстом Договора на русском языке.
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