№ 2 Қосымша/Приложение №2
к Договору банковского вклада физического лица
(стандартные условия договора присоединения)
«Қазкоммерцбанк» АҚ
_________________филиалына/
В __________________________
филиал АО «Казкоммерцбанк»

Жеке тұлғаның банктік салымға қосылу шарты бойынша «____________» банктік салымын ашуға
өтініш/ Заявление на открытие банковского вклада «____________» к Договору присоединения
банковского вклада физического лица
Мен/Я,________________________________________________________ _____________________________
(Салымшының аты-жөні толық көрсетіледі/ указываются фамилия, имя и отчество Вкладчика, полностью)

ЖСН /ИИН
Жеке басын куәландыратын құжаты /Документ,
удостоверяющий личность: (үлгісі; №; сериясы (болса);
берген орган; берілген күні көрсетіледі / указать тип; №; серию
(при наличии); орган, выдавший; дату выдачи);

Тұрғылықты мекенжайы /Адрес места жительства:
Телефоны:
үй /домашний:
жұмыс/ рабочий
ұялы/ мобильный:
E-mail:

1. Шарт пен осы Өтініш негізінде келесі шартпен салым ашуыңызды сұраймын/ На основании
Договора и настоящего Заявления прошу открыть вклад на следующих условиях:
Салым шарты/ Условия вклада:
Шарт жасалған күн/ Дата заключения договора
Өтінішке қол қойған уақыттағы салым сомасы/
Сумма вклада на момент подписания Заявления
составляет
Салым валютасы/ Валюта вклада
Шарттың қолданыс мерзімі/ Срок действия Договора
Сыйақы мөлшерлемесі, жылдық % / Ставка
вознаграждения, % годовых
Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі, жылдық % /
Годовая эффективная ставка вознаграждения, %
годовых
Жинақтық шотының №/ Сберегательный счет №
Депозит мәмілесінің референс №/ Референс депозитной
сделки №
Сыйақыны төлеу жиілігі/ Частота выплаты
вознаграждения
Сыйақыны төлеу тәртібі / Порядок выплаты
вознаграждения ((керегін белгілеу/нужное отметить):
Шартты автоматты түрде ұзарту/ Автоматическая
пролонгация договора

Салым бөлігін беру/ Выдача части вклада:

ағымдағы шотқа/ на текущий счет
капиталданады (салымның негізгі сомасына қосылады)/
капитализируется (прибавляется к основной сумме вклада)
ұзарту саны - 3-тен көп емес /
количество пролонгаций - не более 3-х раз

алған жағдайда Шоттағы қалдық сомасы
төмендетілмейтін қалдықтан кем болмайтын шартпен
рұқсат етіледі / допускается, при условии, что после
изъятия сумма остатка на Счете будет не меньше

неснижаемого остатка
Өтінішке қол қойған уақыттағы ішінара алынған ең
аз сома/ Минимальная сумма частичного изъятия на
момент подписания Заявления составляет *
Өтінішке қол қойған уақыттағы төмендетілмейтін
қалдық/ Неснижаемый остаток на момент подписания
Заявления составляет*
(*) Ескерту: Банкпен Шарт қолданысы мерзімінің бойына біржақты тәртіпте өзгертілуі мүмкін және Банктің
уәкілетті органымен бекітіледі. / Примечание: может изменяться Банком в одностороннем порядке в течение
срока действия Договора, утверждается уполномоченным органом Банка.

2. Төменде қол қойып, келесіні растаймын:

2. Подписываясь ниже, я подтверждаю:

2.1. Жеке тұлғаның банктік салым шартының
талаптарымен (стандарттық шарттар) /бұдан әрі – Шарт/
және қолданылатын тарифтермен, мөлшерлемелермен
танысқанымды және келісетінімді.
2.2. жалпы Шартқа қосылуға.
2.3. Соның ішінде:
 Шартта белгіленген оны өзгерту тәртібімен келісемін,
атап айтқанда:
- Банк менімен алдын ала келісімсіз біржақты тәртіпте
Шартқа өзгертулер енгізуге құқылы;
- Шарт енгізілген өзгертулері ескеріліп, аталған
өзгертулер күшіне енгенге дейінгі 10 (он) күнтізбелік
күннен кешіктірмей, Банктің www.kkb.kz электрондық
мекенжайындағы веб-сайтына орналастырылады;
- өзгертулер жарияланған уақыттан бастап 10 (Он)
күнтізбелік күн ішінде Банк Шарттың өзгертілген
үлгісімен келіспейтіндігі туралы менің өтінішімді
алмаған жағдайда, мен Шарттың жаңа (өзгертілген)
редакциясын қабылдаймын және онымен келісемін, ал
Шарт жаңа /өзгертілген редакциясында қолданыла
береді.
- Енгізілген өзгертулер есебімен Шарттың талаптарымен
келіспеген жағдайда, Шартты бұзу менің Шартты бұзу
туралы Өтінішім негізінде және Шарт талаптарымен
жүзеге асырылатынына келісемін.
- Шот
кәсіпкерлік
қызметке байланысты
емес
операцияларды жүргізу үшін ашылған. Осы тармақтың
ережелерін бұзғаны үшін Клиент жауапты болып
табылады (Банк сондай қызметке байланысты болуы
мүмкін Шотқа нұсқауларды орындағаны үшін
жауапкершілік көтермейді).
- Мен, төменде көрсетілген ақпараттың толық әрі сенімді
екенін растаймын:
Иә

Жоқ

2.1. что ознакомлен (-а) и согласен (-на) с условиями
Договора банковского банковского вклада физического
лица (стандартные условия) /далее - Договор/ и
применимыми тарифами, ставками.
2.2. Присоединение к Договору в целом.
2.3. В том числе я соглашаюсь:
 с установленным в Договоре порядком его изменения, а
именно, что:
- Банк вправе в одностороннем порядке без
предварительного согласования со мной вносить
изменения в Договор;
- с учетом внесенных изменений Договор размещается
на веб-сайте Банка по электронному адресу www.kkb.kz
не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до
вступления таких изменений в силу;
- в случае неполучения Банком моего заявления о
несогласии с измененной формой Договора в течение
10
(десяти)
календарных
дней
с
момента
опубликования изменений, я принимаю новую
(измененную) редакцию Договора, согласен с ней, а
Договор продолжает действовать в новой/измененной
редакции.
- при несогласии с условиями Договора с учетом
внесенных изменений, я согласен, что расторжение
Договора осуществляется на основании
моего
письменного Заявления о расторжении и на условиях
Договора.
- Счет открыт для проведения операций, не связанных с
предпринимательской деятельностью. Ответственность
за нарушение положений настоящего пункта несет
Вкладчик (Банк не несет ответственность за
исполнение указаний к Счету, которые могут быть
связаны с такой деятельностью).
- нижеуказанная информация является достоверной и
полной:

Сіздің АҚШ азаматтығыңыз бар ма?

Да

Сіздің АҚШ-та тұруға рұқсатыңыз/Грин картаң з (Green
Card) бар ма?

Имеете ли Вы гражданство США?

Сіз АҚШ-та ағымдағы жыл ішінде 31 күннен астам
және/немесе осыған дейінгі барлығы үш жыл ішінде
барлығы 183 күннен астам уақыт болдыңыз ба?

Имеете ли Вы вид на жительство в США/Грин карту (Green
Card)?

Сіз АҚШ аймағында туылдыңыз ба?

Пребывали ли Вы в США в течение более 31 дня в текущем
году и/или более 183 дней в совокупности в течение трех
предшествующих лет?

Сіздің АҚШ-та пошталық мекенжайыңыз, немесе нақты
тұрғылықты мекенжайыңыз бар ма?

Вы родились на территории США?

Сіздің АҚШ-та (үй, ұялы/жұмыс)телефондық нөміріңіз бар
ма?

Имеется ли у Вас почтовый адрес, или адрес фактического
проживания в США?

Сізде АҚШ тың салық төлеушісі ретінде жеке нөмір
(ITIN): әлеуметтік сақтандыру нөмірі (SSN) немесе жұмыс
берушінің сәйкестендіруші нөмірі (EIN) бар ма?

Имеется ли у Вас телефонный номер (домашний/
мобильный/ рабочий) в США?

Сіздің АҚШ аймағында мүліктік активтеріңіз/бизнес ңіз
бар ма?
Сіз АҚШ аймағында коммерциялық қызметті жүзеге
асырудан пайда аласыз ба?

Имеется ли у Вас Индивидуальный номер
налогоплательщика США (ITIN): номер социального
страхования (SSN) или идентификационный номер
работодателя (EIN)?
Имеете ли Вы имуществевнные активы/бизнес на
территории США?

Нет

Сіз АҚШ аймағында көрсетілетін, жеке сипаттағы
қызметтер үшін сыйақы аласыз ба?

Получаете ли Вы прибыль от осуществления коммерческой
деятельности на территории США?

Сіздің АҚШ-қа ақша аудару үшін кез келген банкте жатқан
ұзақ мерзімді төлем тапсырмаларыңыз бар ма?

Получаете ли Вы вознаграждение за услуги личного
характера, оказываемые на территории США?

2.4. Банкке келесі кез келген ақпараттық материалдарды
(оның ішінде хабарлауларды, Банкте ашылған менің
шоттарым бойынша жүргізілген операциялар туралы
мәліметті) рұқсат етемін (қажеттісін белгілеу):
мен Банкте болған кезде маған тікелей қолыма
тапсыруға;
осы өтініште көрсетілген электрондық пошта (E-mail)
бойынша жолдауға;
- Салымшы Homebank қаржы порталында SMS-банкинг
жүйесіне өз бетімен жазылған жағдайда, осы өтініште
көрсетілген ұялы телефонға SMS ретінде жіберуге.
Өтініштің осы тармағына сәйкес байланыстың ашық
арналары арқылы үшінші тұлғалар Банкпен жолданатын
ақпараттың қолдарына заңсыз түсіруі мүмкін тәуекелін
қабылдайтынымды және жете түсінетінімді растаймын.
2.5.Осымен, төменде қол қойып, мен «Казкоммерцбанк»
АҚ (бұдан әрі -Банк) www.kkb.kzинтернет-сайтында
немесе Банк бөлімшесінде орналасқан «Дербес
деректерді жинақтауға және өңдеуге келісім» үлгісімен
танысқанымды растаймын және Банкпен қызмет ұсыну
үшін көрсетілген нысанда белгіленген көлемде және
мақсаттар үшін Банкпен менің дербес деректерімді
жинақтау ға және өңдеуге өз келісімімді беремін.
Келісім осы Өтінішке ешбір ескертусіз және шағымсыз
толық көлемде қолы қойып ұсынылады.

Имеете ли Вы долгосрочные платежные поручения для
пере ода денег в США в любых банках?

2.4. Разрешаю Банку любые информационные материалы
(в том числе уведомления, сведения о проведенных
операциях по моим счетам, открытым в Банке) (нужное
отметить):

-

передавать лично мне в момент моего нахождения в
Банке;

-

передавать по электронному адресу
указанному в настоящем заявлении;

(E-mail),

-

передавать в виде SMS на мобильный телефон,
указанный в настоящем заявлении, при условии
самостоятельной подписки Вкладчиком к системе
SMS-банкинг в финансовом портале Homebank.
Подтверждаю, что осознаю и принимаю на себя риск
несанкционированного получения третьими лицами
информации, направляемой Банком по открытым каналам
связи в соответствии с настоящим пунктом Заявления.
2.5 Настоящим, подписываясь ниже, я подтверждаю свое
ознакомление с формой Согласия на сбор и обработку
персональных данных, размещенной на интернет-сайте
АО «Казкоммерцбанк» (далее -Банк) www.kkb.kzи/или в
Отделении Банка и выражаю свое безусловное согласие
на сбор и обработку Банком моих персональных данных в
объеме и для целей, определенных в указанной форме для
предоставления Банком услуг. Согласие, предоставляется
подписанием настоящего Заявления в полном объеме, без
каких-либо замечаний и возражений.

Осы Өтініш Жеке тұлғаның банктік салым шартының (стандарттық шарттар) ажырамайтын
бөлігі болып табылады/ Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Договора банковского
вклад физического лица (стандартные условия)
____________________________________________________________________________________________
(Салымшының аты-жөні/ФИО Вкладчика)

______________________

_______________________

(Салымшының қолы/ подпись Вкладчика)

(күні/дата)

Банктің Өтінішті қабылдағаны туралы белгісі (бұл бөлікті Банк қызметкері толтырады)/
Отметки Банка о принятии Заявления (данная часть заполняется работниками Банка)

___________________________
(қаласы /город)

______________________
(бөлімше № / № отделения)

_____________________________________
(Банктің уәкілетті тұлғасының аты-жөні)
(ФИО уполномоченного лица Банка)

__________________
(қолы, мөртаңбасы/подпись, штамп)

№ процесса __________________ ; дата______________ ; время_________________

2.1 Қосымша/Приложение №2.1
к Договору банковского вклада физического лица
(стандартные условия договора присоединения)
«Қазкоммерцбанк» АҚ
_________________филиалына/
В __________________________
филиал АО «Казкоммерцбанк»

Жеке тұлғаның банктік салымға қосылу шарты бойынша
үшінші тұлғаның пайдасына «____________» банктік салымын ашуға өтініш/ Заявление на
открытие банковского вклада «____________» в пользу третьего лица к Договору присоединения
банковского вклада физического лица
Мен (бұдан әрі –Салушы/ Я (далее –
Вноситель)__________________________________________________________________________________________
(Салушының аты-жөні толық көрсетіледі / указываются фамилия, имя и отчество Вносителя полностью),
Шарт пен осы Өтініштің негізінде келесі тұлғаның атына салым ашуыңызды сұраймын/ на основании Договора и
настоящего Заявления прошу открыть вклад на имя:
Салымшы/ Вкладчика:_________________________________________________________________________________
(Шот иесінің аты-жөні толық көрсетіледі/ указываются фамилия, имя и отчество владельца Счета, полностью)

Салушы туралы
мәлімет/ Данные
Вносителя
ЖСН /ИИН
Жеке басын куәландыратын құжаты /Документ,
удостоверяющий личность: (үлгісі; №; сериясы (болса);
берген орган; берілген күні көрсетіледі / указать тип; №; серию
(при наличии); орган, выдавший; дату выдачи);

Тұрғылықты мекенжайы /Адрес места жительства:
Телефоны:
үй /домашний:
жұмыс/ рабочий
ұялы/ мобильный:
E-mail:
Сенімхат (болған жағдайда): ( №, берілген күні, қолданыс
мерзімі көрсетіледі)/Доверенность (при наличии): (указать
№, дату выдачи, срок действия)

1. Салым шарты/ Условия вклада:
Шарт жасалған күн/ Дата заключения договора
Өтінішке қол қойған уақыттағы салым сомасы/
Сумма вклада на момент подписания Заявления
составляет
Салым валютасы/ Валюта вклада
Шарттың қолданыс мерзімі/ Срок действия Договора
Сыйақы мөлшерлемесі, жылдық % / Ставка
вознаграждения, % годовых
Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі, жылдық % /
Годовая эффективная ставка вознаграждения, %
годовых
Жинақтық шотының №/ Сберегательный счет №
Депозит мәмілесінің референс №/ Референс депозитной
сделки №
Сыйақыны төлеу жиілігі/ Частота выплаты
вознаграждения

Данные Вкладчика/
Салымшы туралы
мәлімет

Сыйақыны төлеу тәртібі / Порядок выплаты
вознаграждения ((керегін белгілеу/нужное отметить):
Шартты автоматты түрде ұзарту/ Автоматическая
пролонгация договора

ағымдағы шотқа/ на текущий счет
капиталданады (салымның негізгі сомасына қосылады)/
капитализируется (прибавляется к основной сумме вклада)
ұзарту саны - 3-тен көп емес /
количество пролонгаций - не более 3-х раз
алған жағдайда Шоттағы қалдық сомасы
төмендетілмейтін қалдықтан кем болмайтын шартпен
рұқсат етіледі / допускается, при условии, что после
изъятия сумма остатка на Счете будет не меньше
неснижаемого остатка

Салым бөлігін беру/ Выдача части вклада:

Өтінішке қол қойған уақыттағы ішінара алынған ең
аз сома/ Минимальная сумма частичного изъятия на
момент подписания Заявления составляет *
Өтінішке қол қойған уақыттағы төмендетілмейтін
қалдық/ Неснижаемый остаток на момент подписания
Заявления составляет*
(*) Ескерту: Банкпен Шарт қолданысы мерзімінің бойына біржақты тәртіпте өзгертілуі мүмкін және Банктің
уәкілетті органымен бекітіледі. / Примечание: может изменяться Банком в одностороннем порядке в течение
срока действия Договора, утверждается уполномоченным органом Банка.

2. Төменде қол қойып, келесіні растаймын:

2. Подписываясь ниже, я подтверждаю:

2.1. Жеке тұлғаның банктік салым шартының
талаптарымен (стандарттық шарттар) /бұдан әрі – Шарт/
және қолданылатын тарифтермен, мөлшерлемелермен
танысқанымды және келісетінімді.
2.2. жалпы Шартқа қосылуға.
2.3. Соның ішінде:
 Шартта белгіленген оны өзгерту тәртібімен келісемін,
атап айтқанда:
- Банк менімен алдын ала келісімсіз біржақты тәртіпте
Шартқа өзгертулер енгізуге құқылы;
- Шарт енгізілген өзгертулері ескеріліп, аталған
өзгертулер күшіне енгенге дейінгі 10 (он) күнтізбелік
күннен кешіктірмей, Банктің www.kkb.kz электрондық
мекенжайындағы веб-сайтына орналастырылады;
- өзгертулер жарияланған уақыттан бастап 10 (Он)
күнтізбелік күн ішінде Банк Шарттың өзгертілген
үлгісімен келіспейтіндігі туралы менің өтінішімді
алмаған жағдайда, мен Шарттың жаңа (өзгертілген)
редакциясын қабылдаймын және онымен келісемін, ал
Шарт жаңа /өзгертілген редакциясында қолданыла
береді.
- Енгізілген өзгертулер есебімен Шарттың талаптарымен
келіспеген жағдайда, Шартты бұзу менің Шартты бұзу
туралы Өтінішім негізінде және Шарт талаптарымен
жүзеге асырылатынына келісемін.
- Шот
кәсіпкерлік
қызметке байланысты
емес
операцияларды жүргізу үшін ашылған. Осы тармақтың
ережелерін бұзғаны үшін Клиент жауапты болып
табылады (Банк сондай қызметке байланысты болуы
мүмкін Шотқа нұсқауларды орындағаны үшін
жауапкершілік көтермейді).
- Мен, төменде көрсетілген ақпараттың толық әрі сенімді
екенін растаймын:
Иә

Жоқ

2.1. что ознакомлен (-а) и согласен (-на) с условиями
Договора
банковского
банковского
вклада
физического лица (стандартные условия) /далее Договор/ и применимыми тарифами, ставками.
2.2. Присоединение к Договору в целом.
2.3. В том числе я соглашаюсь:
 с установленным в Договоре порядком его изменения, а
именно, что:
- Банк вправе в одностороннем порядке без
предварительного согласования со мной вносить
изменения в Договор;
- с учетом внесенных изменений Договор размещается
на веб-сайте Банка по электронному адресу www.kkb.kz
не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до
вступления таких изменений в силу;
- в случае неполучения Банком моего заявления о
несогласии с измененной формой Договора в течение
10
(десяти)
календарных
дней
с
момента
опубликования изменений, я принимаю новую
(измененную) редакцию Договора, согласен с ней, а
Договор продолжает действовать в новой/измененной
редакции.
- при несогласии с условиями Договора с учетом
внесенных изменений, я согласен, что расторжение
Договора осуществляется на основании
моего
письменного Заявления о расторжении и на условиях
Договора.
- Счет открыт для проведения операций, не связанных с
предпринимательской деятельностью. Ответственность
за нарушение положений настоящего пункта несет
Вкладчик (Банк не несет ответственность за
исполнение указаний к Счету, которые могут быть
связаны с такой деятельностью).
- нижеуказанная информация является достоверной и
полной:

Сіздің АҚШ азаматтығыңыз бар ма?

Да

Сіздің АҚШ-та тұруға рұқсатыңыз/Грин картаңыз (Green
Card) бар ма?

Имеете ли В

Сіз АҚШ-та ағымдағы жыл ішінде 31 күннен астам
және/немесе осыған дейінгі барлығы үш жыл ішінде
барлығы 183 күннен астам уақыт болдыңыз ба?

Имеете ли Вы вид на жительство в США/Грин карту (Green
Card)?

гражданство США?

Сіз АҚШ аймағында туылдыңыз ба?

Пребывали ли Вы в США в течение более 31 дня в текущем
году и/или более 183 дней в совокупности в течение трех
предшествующих лет?

Сіздің АҚШ-та пошталық мекенжайыңыз, немесе нақты
тұрғылықты мекенжайыңыз бар ма?

Вы родились на территории США?

Нет

Сіздің АҚШ-та (үй, ұялы/жұмыс)телефондық нөміріңіз бар
ма?

Имеется ли у Вас почтовый адрес, или адрес фактического
проживания в США?

Сізде АҚШ-тың салық төлеушісі ретінде жеке нөмір (ITIN):
әлеуметтік сақтандыру нөмірі (SSN) немесе жұмыс
берушінің сәйкестендіруші нөмірі (EIN) бар ма?

Имеется ли у Вас телефонный номер (домашний/
мобильный/ рабочий) в США?

Сіздің АҚШ аймағында мүліктік активтеріңіз/бизнесіңіз
бар ма?
Сіз АҚШ аймағында коммерциялық қызметті жүзеге
асырудан пайда аласыз ба?

Имеется ли у Вас Индивидуальный номер
налогоплательщика США (ITIN): номер социального
страхования (SSN) или идентификационный номер
работодателя (EIN)?
Имеете ли Вы имуществевнные активы/бизнес на
территории США?

Сіз АҚШ аймағында көрсетілетін, жеке сипаттағы
қызметтер үшін сыйақы аласыз ба?
Сіздің АҚШ-қа ақша аудару үшін кез келген банкте жатқан
ұзақ мерзімді тө ем тапсырмаларыңыз бар ма?

2.4. Банкке келесі кез келген ақпараттық материалдарды
(оның ішінде хабарлауларды, Банкте ашылған менің
шоттарым бойынша жүргізілген операциялар туралы
мәліметті) рұқсат етемін (қажеттісін белгілеу):
мен Банкте болған кезде маған тікелей қолыма
тапсыруға;
осы өтініште көрсетілген электрондық пошта (E-mail)
бойынша жолдауға;
- Салымшы Homebank қаржы порталында SMS-банкинг
жүйесіне өз бетімен жазылған жағдайда, осы өтініште
көрсетілген ұялы телефонға SMS ретінде жіберуге.
Өтініштің осы тармағына сәйкес байланыстың ашық
арналары арқылы үшінші тұлғалар Банкпен жолданатын
ақпараттың қолдарына заңсыз түсіруі мүмкін тәуекелін
қабылдайтынымды және жете түсінетінімді растаймын.
2.5.Осымен, төменде қол қойып, мен «Казкоммерцбанк»
АҚ (бұдан әрі -Банк) www.kkb.kzинтернет-сайтында
немесе Банк бөлімшесінде орналасқан «Дербес
деректерді жинақтауға және өңдеуге келісім» үлгісімен
танысқанымды растаймын және Банкпен қызмет ұсыну
үшін көрсетілген нысанда белгіленген көлемде және
мақсаттар үшін Банкпен менің дербес деректерімді
жинақтау ға және өңдеуге өз келісімімді беремін.
Келісім осы Өтінішке ешбір ескертусіз және шағымсыз
толық көлемде қолы қойып ұсынылады.

Получаете ли Вы прибыль от осуществления коммерческой
деятельности на территории США?
Получаете ли Вы вознаграждение за услуги личного
характера, оказываемые на территории США?
Имеете ли Вы долгосрочные платежные поручения для
пере ода денег в США в любых банках?

2.4. Разрешаю Банку любые информационные материалы
(в том числе уведомления, сведения о проведенных
операциях по моим счетам, открытым в Банке) (нужное
отметить):

-

передавать лично мне в момент моего нахождения в
Банке;

-

передавать по электронному адресу
указанному в настоящем заявлении;

(E-mail),

-

передавать в виде SMS на мобильный телефон,
указанный в настоящем заявлении, при условии
самостоятельной подписки Вкладчиком к системе
SMS-банкинг в финансовом портале Homebank.
Подтверждаю, что осознаю и принимаю на себя риск
несанкционированного получения третьими лицами
информации, направляемой Банком по открытым каналам
связи в соответствии с настоящим пунктом Заявления.
2.5 Настоящим, подписываясь ниже, я подтверждаю свое
ознакомление с формой Согласия на сбор и обработку
персональных данных, размещенной на интернет-сайте
АО «Казкоммерцбанк» (далее -Банк) www.kkb.kzи/или в
Отделении Банка и выражаю свое безусловное согласие
на сбор и обработку Банком моих персональных данных в
объеме и для целей, определенных в указанной форме для
предоставления Банком услуг. Согласие, предоставляется
подписанием настоящего Заявления в полном объеме, без
каких-либо замечаний и возражений.

Осы Өтініш Жеке тұлғаның банктік салым шартының (стандарттық шарттар) ажырамайтын
бөлігі болып табылады/ Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Договора банковского
вклад физического лица (стандартные условия)
Салушы/ Вноситель:

Салымшы/ Вкладчик:
(клиент үшін/ за клиента _________ж. №_____ сенімхат
бойынша/по доверенности)

_____________________________________

_________________________________________

(аты-жөні/ ФИО)

(аты-жөні/ ФИО)

______________________

_______________________

(қолы /подпись)

(қолы /подпись)

____________________
(күні/дата)
Банктің Өтінішті қабылдағаны туралы белгісі (бұл бөлікті Банк қызметкері толтырады)/
Отметки Банка о принятии Заявления (данная часть заполняется работниками Банка)

___________________________
(қаласы /город)

______________________
(бөлімше № / № отделения)

_____________________________________
(Банктің уәкілетті тұлғасының аты-жөні)
(ФИО уполномоченного лица Банка)

__________________
(қолы, мөртаңбасы/подпись, штамп)

№ процесса __________________ ; дата______________ ; время_________________

№ 3 Қосымша/Приложение №3
к Договору банковского вклада физического лица
(стандартные условия договора присоединения)
«Қазкоммерцбанк» АҚ
_________________филиалына/
В __________________________
филиал АО «Казкоммерцбанк»
Жеке тұлғаның банктік салымға қосылу шарты бойынша «____________» банктік салымын ашуға
өтініш/ Заявление на открытие банковского вклада «____________» к Договору присоединения
банковского вклада физического лица
Мен/Я,________________________________________________________ _____________________________
(Салымшының аты-жөні толық көрсетіледі/ указываются фамилия, имя и отчество Вкладчика, полностью)

ЖСН /ИИН
Жеке басын куәландыратын құжаты /Документ,
удостоверяющий личность: (үлгісі; №; сериясы (болса);
берген орган; берілген күні көрсетіледі / указать тип; №; серию
(при наличии); орган, выдавший; дату выдачи);

Тұрғылықты мекенжайы /Адрес места жительства:
Телефоны:
үй /домашний:
жұмыс/ рабочий
ұялы/ мобильный:
E-mail:
1. Шарт пен осы Өтініш негізінде келесі шартпен салым ашуыңызды сұраймын/ На основании Договора и
настоящего Заявления прошу открыть вклад на следующих условиях:
Шарт жасалған күн/ Дата заключения договора
Депозит мәмілесінің референс №/ Референс
депозитной сделки №
Шарттың қолданыс мерзімі/ Срок действия
Договора
Салым валютасы/Валюта вклада
Жинақтық шоттың № KZT/ № Сберегательный
счета KZT
Өтінішке қол қойған уақыттағы салым сомасы
KZT/ Сумма вклада KZT на момент подписания
Заявления составляет
Сыйақы мөлшерлемесі, жылдық % KZT / Ставка
вознаграждения, % KZT годовых
Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі, жылдық
% KZT / Годовая эффективная ставка
вознаграждения, % KZT годовых
Жинақтық шоттың № USD / № Сберегательный
счета USD
Өтінішке қол қойған уақыттағы салым сомасы
USD/ Сумма вклада USD на момент подписания
Заявления составляет
Сыйақы мөлшерлемесі, жылдық % USD / Ставка
вознаграждения, % USD годовых
Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі, жылдық
% USD / Годовая эффективная ставка
вознаграждения, % USD годовых
Жинақтық шоттың № EUR / № Сберегательный
счета EUR

Өтінішке қол қойған уақыттағы салым сомасы
EUR / Сумма вклада EUR на момент подписания
Заявления составляет
Сыйақы мөлшерлемесі, жылдық % EUR / Ставка
вознаграждения, % EUR годовых
Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі, жылдық
% EUR / Годовая эффективная ставка
вознаграждения, % EUR годовых
Сыйақыны төлеу жиілігі/ Частота выплаты
вознаграждения
Сыйақыны төлеу тәртібі / Порядок выплаты
вознаграждения
((керегін
белгілеу/нужное
отметить):
Салым бөлігін беру/ Выдача части вклада:

ағымдағы шотқа/ на текущий (-е) счет (-а)
капиталданады (салымның негізгі сомасына
қосылады)/ капитализируется (прибавляется к основной
сумме вклада)
алған жағдайда Шоттағы қалдық
сомасы төмендетілмейтін қалдықтан кем болмайтын
шартпен рұқсат етіледі / допускается, при условии, что
после изъятия сумма остатка на Счете (-ах) будет не
меньше неснижаемого остатка

Өтінішке
қол
қойған
уақыттағы
төмендетілмейтін қалдық/ Неснижаемый остаток
на момент подписания Заявления составляет*
(*) Ескерту: Банкпен Шарт қолданысы мерзімінің бойына біржақты тәртіпте өзгертілуі мүмкін және Банктің
уәкілетті органымен бекітіледі. / Примечание: может изменяться Банком в одностороннем порядке в течение
срока действия Договора, утверждается уполномоченным органом Банка.
2. Төменде қол қойып, келесіні растаймын:
2.1. Жеке тұлғаның банктік салым шартының
талаптарымен (стандарттық шарттар) /бұдан әрі – Шарт/
және қолданылатын тарифтермен, мөлшерлемелермен
танысқанымды және келісетінімді.
2.2. жалпы Шартқа қосылуға.
2.3. Соның ішінде:
 Шартта белгіленген оны өзгерту тәртібімен келісемін,
атап айтқанда:
- Банк менімен алдын ала келісімсіз біржақты тәртіпте
Шартқа өзгертулер енгізуге құқылы;
- Шарт енгізілген өзгертулері ескеріліп, аталған
өзгертулер күшіне енгенге дейінгі 10 (он) күнтізбелік
күннен кешіктірмей, Банктің www.kkb.kz электрондық
мекенжайындағы веб-сайтына орналастырылады;
- өзгертулер жарияланған уақыттан бастап 10 (Он)
күнтізбелік күн ішінде Банк Шарттың өзгертілген
үлгісімен келіспейтіндігі туралы менің өтінішімді
алмаған жағдайда, мен Шарттың жаңа (өзгертілген)
редакциясын қабылдаймын және онымен келісемін, ал
Шарт жаңа /өзгертілген редакциясында қолданыла
береді.
- Енгізілген өзгертулер есебімен Шарттың талаптарымен
келіспеген жағдайда, Шартты бұзу менің Шартты бұзу
туралы Өтінішім негізінде және Шарт талаптарымен
жүзеге асырылатынына келісемін.
- Шот
кәсіпкерлік
қызметке байланысты
емес
операцияларды жүргізу үшін ашылған. Осы тармақтың
ережелерін бұзғаны үшін Клиент жауапты болып
табылады (Банк сондай қызметке байланысты болуы
мүмкін Шотқа нұсқауларды орындағаны үшін
жауапкершілік көтермейді).
- Мен, төменде көрсетілген ақпараттың толық әрі сенімді
екенін растаймын:
Иә

Жоқ

2. Подписываясь ниже, я подтверждаю:
2.1. что ознакомлен (-а) и согласен (-на) с условиями
Договора банковского банковского вклада физического
лица (стандартные условия) /далее - Договор/ и
применимыми тарифами, ставками.
2.2. Присоединение к Договору в целом.
2.3. В том числе я соглашаюсь:
 с установленным в Договоре порядком его изменения, а
именно, что:
- Банк вправе в одностороннем порядке без
предварительного согласования со мной вносить
изменения в Договор;
- с учетом внесенных изменений Договор размещается
на веб-сайте Банка по электронному адресу www.kkb.kz
не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до
вступления таких изменений в силу;
- в случае неполучения Банком моего заявления о
несогласии с измененной формой Договора в течение
10
(десяти)
календарных
дней
с
момента
опубликования изменений, я принимаю новую
(измененную) редакцию Договора, согласен с ней, а
Договор продолжает действовать в новой/измененной
редакции.
- при несогласии с условиями Договора с учетом
внесенных изменений, я согласен, что расторжение
Договора осуществляется на основании
моего
письменного Заявления о расторжении и на условиях
Договора.
- Счет открыт для проведения операций, не связанных с
предпринимательской деятельностью. Ответственность
за нарушение положений настоящего пункта несет
Вкладчик (Банк не несет ответственность за
исполнение указаний к Счету, которые могут быть
связаны с такой деятельностью).
- нижеуказанная информация является достоверной и
полной:

Сіздің АҚШ азаматтығыңыз бар ма?

Да

Сіздің АҚШ-та тұруға рұқсатыңыз/Грин картаңыз (Green
Card) бар ма?

Имеете ли Вы гражданство США?

Сіз АҚШ-та ағымдағы жыл ішінде 31 күннен астам
және/немесе осыған дейінгі барлығы үш жыл ішінде

Имеете ли Вы вид на жительство в США/Грин карту (Green
Card)?

Нет

барлығы 183 күннен астам уақыт болдыңыз ба?

Пребывали ли Вы в США в течение более 31 дня в текущем
году и/или более 183 дней в совокупности в течение трех
предшествующих лет?

Сіз АҚШ аймағында туылдыңыз ба?

Вы родились на территории США?

Сіздің АҚШ-та пошталық мекенжайыңыз, немесе нақты
тұрғылықты мекенжайыңыз бар ма?
Сіздің АҚШ-та (үй, ұялы/жұмыс)телефондық нөміріңіз бар
ма?
Сізде АҚШ-тың салық төлеушісі ретінде жеке нөмір (ITIN):
әлеуметтік сақтандыру нөмірі (SSN) немесе жұмыс
берушінің сәйкестендіруші нөмірі (EIN) бар ма?

Имеется ли у Вас почтовый адрес, или адрес фактического
проживания в США?
Имеется ли у Вас телефонный номер (домашний/
мобильный/ рабочий) в США?

Сіздің АҚШ аймағында мүліктік активтеріңіз/бизнесіңіз
бар ма?

Имеется ли у Вас Индивидуальный номер
налогоплательщика США (ITIN): номер социального
страхования (SSN) или идентификационный номер
работодателя (EIN)?

Сіз АҚШ аймағында коммерциялық қызметті жүзеге
асырудан пайда аласыз ба?

Имеете ли Вы имущественные активы/бизнес на
территории США?

Сіз АҚШ аймағында көрсетілетін, жеке сипаттағы
қызметтер үшін сыйақы аласыз ба?

Получаете ли Вы прибыль от осуществления коммерческой
деятельности на территории США?

Сіздің АҚШ-қа ақша аудару үшін кез келген банкте жатқан
ұзақ мерзімді төлем тапсырмаларыңыз бар ма?

Получаете ли Вы вознаграждение за услуги личного
характера, оказываемые на территории США?

2.4. Банкке келесі кез келген ақпараттық материалдарды
(оның ішінде хабарлауларды, Банкте ашылған менің
шоттарым бойынша жүргізілген операциялар туралы
мәліметті) рұқсат етемін (қажеттісін белгілеу):
мен Банкте болған кезде маған тікелей қолыма
тапсыруға;
осы өтініште көрсетілген электрондық пошта (E-mail)
бойынша жолдауға;
- Салымшы Homebank қаржы порталында SMS-банкинг
жүйесіне өз бетімен жазылған жағдайда, осы өтініште
көрсетілген ұялы телефонға SMS ретінде жіберуге.
Өтініштің осы тармағына сәйкес байланыстың ашық
арналары арқылы үшінші тұлғалар Банкпен жолданатын
ақпараттың қолдарына заңсыз түсіруі мүмкін тәуекелін
қабылдайтынымды және жете түсінетінімді растаймын.
2.5.Осымен, төменде қол қойып, мен «Казкоммерцбанк»
АҚ (бұдан әрі -Банк) www.kkb.kzинтернет-сайтында
немесе Банк бөлімшесінде орналасқан «Дербес
деректерді жинақтауға және өңдеуге келісім» үлгісімен
танысқанымды растаймын және Банкпен қызмет ұсыну
үшін көрсетілген нысанда белгіленген көлемде және
мақсаттар үшін Банкпен менің дербес деректерімді
жинақтау ға және өңдеуге өз келісімімді беремін.
Келісім осы Өтінішке ешбір ескертусіз және шағымсыз
толық көлемде қолы қойып ұсынылады.

Имеете ли Вы долгосрочные платежные поручения для
перевода денег в США в любых банках?

2.4. Разрешаю Банку любые информационные материалы
(в том числе уведомления, сведения о проведенных
операциях по моим счетам, открытым в Банке) (нужное
отметить):

-

передавать лично мне в момент моего нахождения в
Банке;

-

передавать по электронному адресу
указанному в настоящем заявлении;

(E-mail),

-

передавать в виде SMS на мобильный телефон,
указанный в настоящем заявлении, при условии
самостоятельной подписки Вкладчиком к системе
SMS-банкинг в финансовом портале Homebank.
Подтверждаю, что осознаю и принимаю на себя риск
несанкционированного получения третьими лицами
информации, направляемой Банком по открытым каналам
связи в соответствии с настоящим пунктом Заявления.
2.5 Настоящим, подписываясь ниже, я подтверждаю свое
ознакомление с формой Согласия на сбор и обработку
персональных данных, размещенной на интернет-сайте
АО «Казкоммерцбанк» (далее -Банк) www.kkb.kzи/или в
Отделении Банка и выражаю свое безусловное согласие
на сбор и обработку Банком моих персональных данных в
объеме и для целей, определенных в указанной форме для
предоставления Банком услуг. Согласие, предоставляется
подписанием настоящего Заявления в полном объеме, без
каких-либо замечаний и возражений.

Осы Өтініш Жеке тұлғаның банктік салым шартының (стандарттық шарттар) ажырамайтын
бөлігі болып табылады/ Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Договора банковского
вклад физического лица (стандартные условия)
____________________________________________________________________________________________
(Салымшының аты-жөні/ФИО Вкладчика)

______________________

_______________________

(Салымшының қолы/ подпись Вкладчика)

(күні/дата)

Банктің Өтінішті қабылдағаны туралы белгісі (бұл бөлікті Банк қызметкері толтырады)/
Отметки Банка о принятии Заявления (данная часть заполняется работниками Банка)

___________________________
(қаласы /город)

______________________
(бөлімше № / № отделения)

_____________________________________
(Банктің уәкілетті тұлғасының аты-жөні)
(ФИО уполномоченного лица Банка)

__________________
(қолы, мөртаңбасы/подпись, штамп)

№ 3.1 Қосымша/Приложение №3.1
к Договору банковского вклада физического лица
(стандартные условия договора присоединения)
«Қазкоммерцбанк» АҚ
_________________филиалына/
В __________________________
филиал АО «Казкоммерцбанк»

Жеке тұлғаның банктік салымға қосылу шарты бойынша
үшінші тұлғаның пайдасына «____________» банктік салымын ашуға өтініш/ Заявление на
открытие банковского вклада «____________» в пользу третьего лица к Договору присоединения
банковского вклада физического лица
Мен (бұдан әрі –Салушы/ Я (далее –
Вноситель)__________________________________________________________________________________________
(Салушының аты-жөні толық көрсетіледі / указываются фамилия, имя и отчество Вносителя полностью),
Шарт пен осы Өтініштің негізінде келесі тұлғаның атына салым ашуыңызды сұраймын/ на основании Договора и
настоящего Заявления прошу открыть вклад на имя:
Салымшы/ Вкладчика:_________________________________________________________________________________
(Шот иесінің аты-жөні толық көрсетіледі/ указываются фамилия, имя и отчество владельца Счета, полностью)

Салушы туралы
мәлімет/ Данные
Вносителя

Данные Вкладчика/
Салымшы туралы
мәлімет

ЖСН /ИИН
Жеке басын куәландыратын құжаты /Документ,
удостоверяющий личность: (үлгісі; №; сериясы (болса);
берген орган; берілген күні көрсетіледі / указать тип; №; серию
(при наличии); орган, выдавший; дату выдачи);

Тұрғылықты мекенжайы /Адрес места жительства:
Телефоны:
үй /домашний:
жұмыс/ рабочий
ұялы/ мобильный:
E-mail:
Сенімхат (болған жағдайда): ( №, берілген күні, қолданыс
мерзімі көрсетіледі)/Доверенность (при наличии): (указать
№, дату выдачи, срок действия)

1. Шарт пен осы Өтініш негізінде келесі шартпен салым ашуыңызды сұраймын/ На основании Договора и
настоящего Заявления прошу открыть вклад на следующих условиях:
Шарт жасалған күн/ Дата заключения
договора
Депозит
мәмілесінің
референс
№/
Референс депозитной сделки №
Шарттың қолданыс мерзімі/ Срок
действия Договора
Салым валютасы/Валюта вклада
Жинақтық
шоттың
№
KZT/
№
Сберегательный счета KZT
Өтінішке қол қойған уақыттағы салым
сомасы KZT/ Сумма вклада KZT на момент
подписания Заявления составляет

Сыйақы мөлшерлемесі, жылдық % KZT /
Ставка вознаграждения, % KZT годовых
Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі,
жылдық % KZT / Годовая эффективная ставка
вознаграждения, % KZT годовых
Жинақтық шоттың № USD / №
Сберегательный счета USD
Өтінішке қол қойған уақыттағы салым
сомасы USD/ Сумма вклада USD на момент
подписания Заявления составляет
Сыйақы мөлшерлемесі, жылдық % USD /
Ставка вознаграждения, % USD годовых
Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі,
жылдық % USD / Годовая эффективная ставка
вознаграждения, % USD годовых
Жинақтық шоттың № EUR / №
Сберегательный счета EUR
Өтінішке қол қойған уақыттағы салым
сомасы EUR / Сумма вклада EUR на момент
подписания Заявления составляет
Сыйақы мөлшерлемесі, жылдық % EUR /
Ставка вознаграждения, % EUR годовых
Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі,
жылдық % EUR / Годовая эффективная ставка
вознаграждения, % EUR годовых
Сыйақыны төлеу жиілігі/ Частота
выплаты вознаграждения
Сыйақыны төлеу тәртібі
выплаты
вознаграждения
белгілеу/нужное отметить):
Салым
вклада:

бөлігін

беру/

/

Порядок
((керегін

Выдача

части

ағымдағы шотқа/ на текущий (-е) счет (-а)
капиталданады (салымның негізгі сомасына
қосылады)/ капитализируется (прибавляется к основной
сумме вклада)
алған жағдайда Шоттағы қалдық
сомасы төмендетілмейтін қалдықтан кем болмайтын
шартпен рұқсат етіледі / допускается, при условии, что
после изъятия сумма остатка на Счете (-ах) будет не
меньше неснижаемого остатка

Өтінішке
қол
қойған
уақыттағы
төмендетілмейтін қалдық/ Неснижаемый остаток
на момент подписания Заявления составляет*
(*) Ескерту: Банкпен Шарт қолданысы мерзімінің бойына біржақты тәртіпте өзгертілуі мүмкін және Банктің
уәкілетті органымен бекітіледі. / Примечание: может изменяться Банком в одностороннем порядке в течение
срока действия Договора, утверждается уполномоченным органом Банка.

2. Төменде қол қойып, келесіні растаймын:
2.1. Жеке тұлғаның банктік салым шартының
талаптарымен (стандарттық шарттар) /бұдан әрі – Шарт/
және қолданылатын тарифтермен, мөлшерлемелермен
танысқанымды және келісетінімді.
2.2. жалпы Шартқа қосылуға.
2.3. Соның ішінде:
 Шартта белгіленген оны өзгерту тәртібімен келісемін,
атап айтқанда:
- Банк менімен алдын ала келісімсіз біржақты тәртіпте
Шартқа өзгертулер енгізуге құқылы;
- Шарт енгізілген өзгертулері ескеріліп, аталған
өзгертулер күшіне енгенге дейінгі 10 (он) күнтізбелік
күннен кешіктірмей, Банктің www.kkb.kz электрондық
мекенжайындағы веб-сайтына орналастырылады;
- өзгертулер жарияланған уақыттан бастап 10 (Он)
күнтізбелік күн ішінде Банк Шарттың өзгертілген
үлгісімен келіспейтіндігі туралы менің өтінішімді
алмаған жағдайда, мен Шарттың жаңа (өзгертілген)
редакциясын қабылдаймын және онымен келісемін, ал
Шарт жаңа /өзгертілген редакциясында қолданыла
береді.
- Енгізілген өзгертулер есебімен Шарттың талаптарымен

2. Подписываясь ниже, я подтверждаю:
2.1. что ознакомлен (-а) и согласен (-на) с условиями
Договора банковского банковского вклада физического
лица (стандартные условия) /далее - Договор/ и
применимыми тарифами, ставками.
2.2. Присоединение к Договору в целом.
2.3. В том числе я соглашаюсь:
 с установленным в Договоре порядком его изменения, а
именно, что:
- Банк вправе в одностороннем порядке без
предварительного согласования со мной вносить
изменения в Договор;
- с учетом внесенных изменений Договор размещается
на веб-сайте Банка по электронному адресу www.kkb.kz
не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до
вступления таких изменений в силу;
- в случае неполучения Банком моего заявления о
несогласии с измененной формой Договора в течение
10
(десяти)
календарных
дней
с
момента
опубликования изменений, я принимаю новую
(измененную) редакцию Договора, согласен с ней, а
Договор продолжает действовать в новой/измененной
редакции.

келіспеген жағдайда, Шартты бұзу менің Шартты бұзу
туралы Өтінішім негізінде және Шарт талаптарымен
жүзеге асырылатынына келісемін.
- Шот
кәсіпкерлік
қызметке байланысты
емес
операцияларды жүргізу үшін ашылған. Осы тармақтың
ережелерін бұзғаны үшін Клиент жауапты болып
табылады (Банк сондай қызметке байланысты болуы
мүмкін Шотқа нұсқауларды орындағаны үшін
жауапкершілік көтермейді).
- Мен, төменде көрсетілген ақпараттың толық әрі сенімді
екенін растаймын:
Иә

Жоқ

- при несогласии с условиями Договора с учетом
внесенных изменений, я согласен, что расторжение
Договора осуществляется на основании
моего
письменного Заявления о расторжении и на условиях
Договора.
- Счет открыт для проведения операций, не связанных с
предпринимательской деятельностью. Ответственность
за нарушение положений настоящего пункта несет
Вкладчик (Банк не несет ответственность за
исполнение указаний к Счету, которые могут быть
связаны с такой деятельностью).
- нижеуказанная информация является достоверной и
полной:

Сіздің АҚШ азаматтығыңыз бар ма?

Да

Сіздің АҚШ-та тұруға рұқсатыңыз/Грин картаңыз (Green
Card) бар ма?

Имеете ли Вы гражданство США?

Сіз АҚШ-та ағымдағы жыл ішінде 31 күннен астам
және/немесе осыған дейінгі барлығы үш жыл ішінде
барлығы 183 күннен астам уақыт болдыңыз ба?

Имеете ли Вы вид на жительство в США/Грин карту (Green
Card)?

Сіз АҚШ аймағында туылдыңыз ба?

Пребывали ли Вы в США в течение более 31 дня в текущем
году и/или более 183 дней в совокупности в течение трех
предшествующих лет?

Сіздің АҚШ-та пошталық мекенжайыңыз, немесе нақты
тұрғылықты мекенжайыңыз бар ма?

Вы родились на территории США?

Сіздің АҚШ-та (үй, ұялы/жұмыс)телефондық нөміріңіз бар
ма?

Имеется ли у Вас почтовый адрес, или адрес фактического
проживания в США?

Сізде АҚШ-тың салық төлеушісі ретінде жеке нөмір (ITIN):
әлеуметтік сақтандыру нөмірі (SSN) немесе жұмыс
берушінің сәйкестендіруші нөмірі (EIN) бар ма?

Имеется ли у Вас телефонный номер (домашний/
мобильный/ рабочий) в США?

Сіздің АҚШ аймағында мүліктік активтеріңіз/бизнесіңіз
бар ма?
Сіз АҚШ аймағында коммерциялық қызметті жүзеге
асырудан пайда аласыз ба?
Сіз АҚШ аймағында көрсетілетін, жеке сипаттағы
қызметтер үшін сыйақы аласыз ба?
Сіздің АҚШ-қа ақша аудару үшін кез келген банкте жатқан
ұзақ мерзімді төлем тапсырмаларыңыз бар ма?

2.4. Банкке келесі кез келген ақпараттық материалдарды
(оның ішінде хабарлауларды, Банкте ашылған менің
шоттарым бойынша жүргізілген операциялар туралы
мәліметті) рұқсат етемін (қажеттісін белгілеу):
мен Банкте болған кезде маған тікелей қолыма
тапсыруға;
осы өтініште көрсетілген электрондық пошта (E-mail)
бойынша жолдауға;
- Салымшы Homebank қаржы порталында SMS-банкинг
жүйесіне өз бетімен жазылған жағдайда, осы өтініште
көрсетілген ұялы телефонға SMS ретінде жіберуге.
Өтініштің осы тармағына сәйкес байланыстың ашық
арналары арқылы үшінші тұлғалар Банкпен жолданатын
ақпараттың қолдарына заңсыз түсіруі мүмкін тәуекелін
қабылдайтынымды және жете түсінетінімді растаймын.
2.5.Осымен, төменде қол қойып, мен «Казкоммерцбанк»
АҚ (бұдан әрі -Банк) www.kkb.kzинтернет-сайтында
немесе Банк бөлімшесінде орналасқан «Дербес
деректерді жинақтауға және өңдеуге келісім» үлгісімен
танысқанымды растаймын және Банкпен қызмет ұсыну
үшін көрсетілген нысанда белгіленген көлемде және
мақсаттар үшін Банкпен менің дербес деректерімді
жинақтау ға және өңдеуге өз келісімімді беремін.
Келісім осы Өтінішке ешбір ескертусіз және шағымсыз
толық көлемде қолы қойып ұсынылады.

Нет

Имеется ли у Вас Индивидуальный номер
налогоплательщика США (ITIN): номер социального
страхования (SSN) или идентификационный номер
работодателя (EIN)?
Имеете ли Вы имущественные активы/бизнес на
территории США?
Получаете ли Вы прибыль от осуществления коммерческой
деятельности на территории США?
Получаете ли Вы вознаграждение за услуги личного
характера, оказываемые на территории США?
Имеете ли Вы долгосрочные платежные поручения для
перевода денег в США в любых банках?

2.4. Разрешаю Банку любые информационные материалы
(в том числе уведомления, сведения о проведенных
операциях по моим счетам, открытым в Банке) (нужное
отметить):

-

передавать лично мне в момент моего нахождения в
Банке;

-

передавать по электронному адресу
указанному в настоящем заявлении;

-

(E-mail),

передавать в виде SMS на мобильный телефон,
указанный в настоящем заявлении, при условии
самостоятельной подписки Вкладчиком к системе
SMS-банкинг в финансовом портале Homebank.
Подтверждаю, что осознаю и принимаю на себя риск
несанкционированного получения третьими лицами
информации, направляемой Банком по открытым каналам
связи в соответствии с настоящим пунктом Заявления.
2.5 Настоящим, подписываясь ниже, я подтверждаю свое
ознакомление с формой Согласия на сбор и обработку
персональных данных, размещенной на интернет-сайте
АО «Казкоммерцбанк» (далее -Банк) www.kkb.kzи/или в
Отделении Банка и выражаю свое безусловное согласие
на сбор и обработку Банком моих персональных данных в
объеме и для целей, определенных в указанной форме для
предоставления Банком услуг. Согласие, предоставляется
подписанием настоящего Заявления в полном объеме, без
каких-либо замечаний и возражений.

Осы Өтініш Жеке тұлғаның банктік салым шартының (стандарттық шарттар) ажырамайтын бөлігі болып
табылады/ Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Договора банковского вклад физического лица
(стандартные условия)
Салушы/ Вноситель:

Салымшы/ Вкладчик:
(клиент үшін/ за клиента _________ж. №_____ сенімхат
бойынша/по доверенности)

_____________________________________

_________________________________________

(аты-жөні/ ФИО)

(аты-жөні/ ФИО)

______________________

_______________________

(қолы /подпись)

(қолы /подпись)

____________________
(күні/дата)

Банктің Өтінішті қабылдағаны туралы белгісі (бұл бөлікті Банк қызметкері толтырады)/
Отметки Банка о принятии Заявления (данная часть заполняется работниками Банка)

___________________________
(қаласы /город)

______________________
(бөлімше № / № отделения)

_____________________________________
(Банктің уәкілетті тұлғасының аты-жөні)
(ФИО уполномоченного лица Банка)

__________________
(қолы, мөртаңбасы/подпись, штамп)

№ процесса __________________ ; дата______________ ; время_________________

