
 

 

 

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ 

банкі» АҚ Басқармасының 17.06.2016 жылғы 

№141 қаулысының  №1 қосымшасы 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-да электронды банктік қызмет 

көрсету  

ЕРЕЖЕСІ 
(14.06.2018ж. жағдай бойынша өзгерістермен, Басқарманың 14.06.2018ж №28 шешіміне сәйкес 

өзгерістер мен толықтырулар 24.05.2018ж бастап қолданысқа енгізілді) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы қ., 2016 жыл 

 

 



Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-да электронды банктік қызмет көрсету Ережесі 

 Страница 2 из 26 

МАЗМҰНЫ 
 
1 тарау.   Жалпы ереже ..................................................................................................................................................... 2 

2 тарау. Электронды банктік қызмет көрсету талаптары .............................................................................................. 6 

3 тарау. Интернет-банкинг жүйесі арқылы Электронды банктік қызмет көрсету және пайдалану тәртібі.............. 7 

4 тарау. Интернет- банкинг жүйесіндегі Банк пен Клиенттің құқықтары мен міндеттері ......................................... 8 

4-1 тарау. Онлайн Шегінімді беру талаптары (4-1 тарау 14.06.2018 ж. Басқарма шешімімен қосығлан (№28 

хаттама)) ........................................................................................................................................................................ 10 

5 тарау. Қауіпсіздік рәсімдері ........................................................................................................................................ 14 

6 тарау. Клиенттің Тіркеу жазбасы мен Электронды банктік қызметке қолжетімділікті бұғаттау/бұғаттан 

шығару ............................................................................................................................................................................. 15 

7 тарау. Терминалдар арқылы Электронды банктік қызмет көрсету талаптары, Банк пен Клиенттің құқықтары, 

міндеттері және жауапкершілігі .................................................................................................................................... 15 

8 тарау. Дауды шешу тәртібі .......................................................................................................................................... 16 

9 тарау. Қорытынды ереже ............................................................................................................................................. 17 

№1 қосымшасы................................................................................................................................................................ 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 тарау. Жалпы ереже 

 



Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-да электронды банктік қызмет көрсету Ережесі 

 Страница 3 из 26 

1. «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-да Электронды банктік 

қызмет көрсету ережесі (бұдан әрі – Ереже) Қазақстан Республикасының «Қазақстан 

Республикасындағы банктер және банктік қызмет туралы», «Төлемдер және ақша аудару 

туралы», «Электронды құжат және электронды сандық қолтаңба туралы», «Ақпараттандыру 

туралы», Жеке және заңды тұлғалардың жүгінулерін қарастыру туралы» Заңдарына, сондай-

ақ Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2008 жылдың 28 наурызындағы 

№ 18 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейлі банктердің және банктік операциялардың кейбір 

түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың электронды банктік қызмет көрсету ережесіне сәйкес 

әзірленген.  

2. Ереже Банктің басқа да қашықтағы байланыс арналары  арқылы да «www.hcsbk.kz» 

Интернет-ресурсында Электронды банктік қызмет көрсету тәртібін анықтау мақсатында 

әзірленген.  

3. Интернет-банкинг жүйесінде Электронды банктік қызмет көрсетуге байланысты 

Банк пен Клиент арасындағы қарым-қатынас осы Ереженің ажырамас бөлігі болып табылатын 

Шарттың негізінде іске асырылады.  

4. Егер Банк жасалған сәтте Шартта қарастырылмаған жаңа қосымша Электронды 

банктік қызметті әзірлеген жағдайда, Банк www.hcsbk.kz  Интернет-ресурсына және/немесе 

Интернет-банкинг жүйесінде орналастыру арқылы Клиентке алу талаптары туралы тиісті 

хабарламаларды ұсына алады, соның ішінде  жаңа Электронды банктік қызмет үшін банк 

тарифтері де бар.  

Қызмет алу бойынша әрекет жасау, Банк талаптарында қарастырылған тәсілдермен ақпарат 

сұрату, www.hcsbk.kz  Интернет-ресурсына және/немесе Интернет-банкинг жүйесінде жаңа 

Электронды банктік қызмет үшін банк Тарифтерін төлеу секілді конклюденттік әрекеттерді 

жасауы жаңа қосымша Электронды банктік қызмет көрсетуге (қосылу) Банк талаптарын 

Клиенттің қабылдауы мойындалады.  

5. Осы Ережеде келесі анықтамалар мен қысқартулар қолданылады:  

1) АБАЖ – автоматтандырылған банктік ақпараттық жүйе; 

2) SMS – хабарлама – (short message service — «қысқа хабарлама қызметі») — ұялы 

байланыс желісіндегі қызмет түрі, қысқа мәтіндік хабарлама;  

3) Шоттың балама коды -  Банктің Терминалдары және екінші деңгейлі банктердің 

банкоматтары арқылы Банкте ашылған, Клиенттің шотына ақша салуға пайдаланылатын код; 

4) Аутентификация – Банк бекіткен Қауіпсіздік рәсімдерін пайдалану арқылы 

Электронды құжат жасаудың шынайылығы мен дұрыстығын растау;  

5) Банк – «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ; 

6) Банктік заем – мерзімді, ақылы, қайтарымды, мақсатты пайдалану және 

қамтамасыздық талаптарымен банктік заем шартына сәйкес Банктің клиентке беретін ақша 

қаражаты; 

7) Верификация – Интернет-банкинг жүйесінде алынған Бір рет пайдаланылатын 

кодты (сеанстық кілт) енгізу арқылы Электронды банктік қызмет алуға оның құқығын растау 

мақсатымен телефон нөмірлерін растауға бағытталған Клиенттің кешенді әрекеттері;   

8) Салым – тұрғын үй құрылыс жинақ  шарты талаптарына сәйкес Банкте ашылған 

Клиенттің жинақ шотына Клиент немесе үшінші  тұлғалар салған ақша; 

9) Шот бойынша үзінді – электронды түрде жасалған уақыттың белгілі бір кезеңі 

ішінде Клиенттің шоты бойынша жүргізілген операциялар есебі; 

9-1)  Кепілдікті  жарна – Онлайн шегінімге қатысу бойынша  міндеттемелердің 

атқарылуын қамтамасыз етуде Шегінуші тараптың пайдасына қатысушы  беретін     20000 

теңге көлеміндегі  ақшалай қаражат; (5-тармақтын 9-1) тармақшасы 14.06.2018 ж. Басқарма 

шешімімен қосығлан (№28 хаттама)) 

10) Клиентті динамикалық сәйкестендіру – Бір рет пайдаланылатын кодты (сеанстық 

кілт) пайдалану арқылы Электронды банктік қызмет алуға оның құқығын растау мақсатымен 

Клиенттің шынайылығын анықтау рәсімдері;  

http://www.hcsbk.kz/
http://www.hcsbk.kz/
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11) Шарт – осы Ереженің ажырамас бөлігі болып табылатын, www.hcsbk.kz  Интернет-

ресурсына және/немесе Интернет-банкинг жүйесінде орналастырылған Интернет-банкинг 

жүйесі арқылы «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-да Электронды банктік 

қызметке қосылу туралы шарт;  

12) Жеке сәйкестендіруші нөмір (ЖСН) – жеке тұлға үшін, соның ішінде жеке 

кәсіпкерлік ретінде қызмет атқаратын жеке кәсіпкер үшін жасалынатын бірегей нөмір. 

13)  «www.hcsbk.kz» Интернет-ресурсы – Интернет желісіндегі Банктің ресми 

ақпараттық ресурсы;   

14) Ақпараттық-банктік қызмет – Банк пен Клиент арасында жасалған шарт бойынша 

немесе Клиенттің сауалы бойынша оның шотындағы ақша қалдығы мен қозғалысы туралы, 

жасалған төлемдер мен ақша аудару туралы ақпараттарды және көрсетіліп жатқан және 

көрсетілген банктік қызмет туралы басқа да ақпараттарды Банктің Клиентке беруіне 

байланысты электронды банктік қызмет;  

15) Логин – Аутентификация рәсімінен өткен кезде Интернет-банкинг жүйесіне қосылу 

үшін Клиент пайдаланатын бірегей символдар жиынтығы;  

16) Байланыс арналары – Банк анықтайтын тәртіпте және талаптарда пайдаланылатын 

электронды пошта (email), пошта байланысы, www.hcsbk.kz Интернет-ресурсы, SMS-

хабарламалар, телефондар, терминалдар арқылы Клиент пен Банк арасындағы ақпараттарды 

беру құралы;  

17) Клиент – Банкпен Шарт жасаған Қазақстан Республикасының резиденті немесе 

резиденті емес, жеке/заңды тұлғалар;   

18) Конклюде́нтті әрекеттер – ауызша немесе жазбаша ерік білдіру түрінде емес, іс-

әрекетіне/қылығына қарап мұндай ниеті туралы қорытынды жасауға болатын, оның құқықтық 

қатынас орнату еркін білдіретін Клиенттің әрекеті;    
19)   Телефон нөмірі – Электронды банктік қызметке қосылу кезінде Клиент көрсеткен, 

сондай-ақ Электронды банктік қызмет алу үшін Банктің мәліметтер базасында тіркелген және 
Клиент пайдаланатын ұялы байланыс операторы абонентінің нөмірі;  

19-1) Хабарландыру - тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасы туралы шарт бойынша 
құқықтар мен міндеттемелердің қайтарымды шегіну туралы хабарландыру; 

20)  Бір рет пайдаланылатын кодты (сеанстық кілт) – Интернет-банкинг жүйесінде 

белгілі бір Операцияларды жасауға және растауға мүмкіндік беретін, тек қана Клиентке ғана 

белгілі сандық комбинациялардың бірегей реттілігі. Бір рет пайдаланылатын кодты (сеанстық 

кілт) Клиенттің сауалы бойынша Интернет-банкинг жүйесі құрады, Банк (Логин ретінде 

пайдаланылатын) Телефон нөміріне SMS-хабарлама құрамында жібереді. Верификация, 

Клиентті қосымша тіркеу үшін немесе оның Операцияларын растау үшін пайдаланылады;  

20-1) Онлайн Шегінім – Интернет желісі арқылы Интернет-банкинг жүйесінде  белгілі 

бір Клиенттер арасында тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасы туралы шарт бойынша құқықтар 

мен міндеттемелердің қайтарымды шегінімін аяқтауға бағытталған онлайн-сервис; (5-

тармақтын 20-1) тармақшасы 14.06.2018 ж. Басқарма шешімімен қосығлан (№28 

хаттама)) 

21) Ұялы байланыс операторы – Клиентпен байланыс қызметін көрсету туралы шарт 

немесе аясында Клиентке Телефон нөмірі берілген кез келген балама шарт жасаған, Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес ұялы байланыс қызметін көрсетуге құқығы бар заңды 

тұлға;  

22) Операция – Шотта көрсетілуге жататын кез келген Операция (транзакция), Шотқа 

қолма-қол немесе қолма-қол емес тәсілмен Шотқа ақша салу; Төлемді қайтару; қарызды өтеуге 

Банктің ақшаны есептен шығару; өтінішке, банктік заем шартына сәйкес, Шоттан есептелінген 

төлемдерді, комиссияларды және сыйақыларды есептен шығару; Клиенттік Шотында 

көрсетілуі тиіс басқа да операциялар;  

23) Операциялық күн – Банкте Клиенттерді қабылдау және қызмет көрсету үшін және 

кредит беру, есеп айырысу, қолма-қол ақшаны қабылдау және беру үшін бөлінген жұмыс 

күнінің бір бөлігі;  

http://www.hcsbk.kz/
http://www.hcsbk.kz/
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24) Пароль – Интернет-банкинг жүйесінде Клиентке аутентификация жасауға 

мүмкіндік беретін Клиентке берілген Логинге байланысты, тек қана Клиентке белгілі әріп-

сандық таңбалардың реттілігі; 

25) Төлем – Тапсырманы орындауға және ақшалай міндеттеме бойынша төлемді 

аяқтауға қажетті әрекеттердің және Операциялардың жиынтығы;   

26) Байланыс орталығы бөлімі – Клиенттердің қоңырауларын қабылдайтын және 

өңдейтін, Банк өнімдері және қызметі туралы ақпарат беретін және Клиентке ағымдағы 

қызмет көрсету үшін Банк анықтаған басқа да қызметтерді атқаратын Банктің бөлімшесі;   

27)  Тапсырма – Банк Электронды банктік қызмет көрсеткен кезде пайдаланылатын 

Байланыс арналары бойынша Банкке берілген Интернет-банкинг жүйесіндегі Логинмен және 

Парольмен куәландырылған Клиенттің Шотында Операциялар жасау туралы Клиенттің өкімі; 
28)  Қауіпсіздік рәсімдері – берілген және алынған Электронды құжаттардың 

мазмұнындағы өзгерістер енгізу және/немесе қате табу және Электронды банктік қызмет алуға 
оның құқығын анықтау мақсатында Электронды құжаттарды жасаған, берген және алған кезде 

Клиентті сәйкестендіруге арналған ақпаратты қорғаудың бағдарламалық-техникалық 
құралдарының және ұйымдастыру шараларының кешені;  

28-1) Қабылдаушы тарап –  Онлайн Шегінімде тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасы 

туралы шарт бойынша  құқықтар мен міндеттемелердің шегінімі құнының ең көп көлемін 

ұсынатын қатысушы; (5-тармақтын 28-1) тармақшасы 14.06.2018 ж. Басқарма шешімімен 

қосығлан (№28 хаттама)) 

29) Тіркеу – Пароль алуға және оны Интернет-банкинг жүйесінде енгізуге бағытталған 

Клиенттің әрекеттерінің кешені, соның ішінде Аутентификация/Верификация;   

30)  «Интернет» желісі – ақпараттарды сақтау және беруге арналған біріктірілген 
компьютерлік желілердің бүкіләлемдік жүйесі;  

31)  Интернет-банкинг жүйесі – www.hcsbk.kz Интернет-ресурсы арқылы Интернет 
желі арқылы Шартқа сәйкес Электронды банктік қызмет көрсетуге мүмкіндік беретін Банктің 
бағдарламалық кешені (бағдарламалық қамсыздандыруды қоса алғанда);  

32)   Шот  - Банкте ашылған Клиенттің банктік ағымдағы және/немесе жинақ шоты;  
32-1) Бастапқы баға – Интернет-банкингте орналастырылған хабарландыруда 

Шегінуші тарап көрсеткен тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасы туралы шарт бойынша құқықтар 
мен  міндеттемелердің шегінуі жөніндегі  келісімнің жасалуының бастапқы құны; (5-
тармақтын 32-1) тармақшасы 14.06.2018 ж. Басқарма шешімімен қосығлан (№28 
хаттама)) 

32-2) Демеушілік жарналар – демеуші (үшінші тұлға)  Клиенттің атындағы Салымға 
қаржылай қолдау ретінде  салған жарналар; (5-тармақтын 32-2) тармақшасы 14.06.2018 ж. 
Басқарма шешімімен қосығлан (№28 хаттама)) 

32-3) Арнайы салым (бұдан әрі-арнайы салым) – Тұрғын үй төлемдерін пайдалану 
есебінен  Клиенттің тұрғын үй құрылыс жинағы жинақталатын салым; (5-тармақтын 32-3) 
тармақшасы 14.06.2018 ж. Басқарма шешімімен қосығлан (№28 хаттама)) 

33)   Банк тарифтері – Қызметімен байланысты, Банк қызметіне ақы төлеу күнінде 

әрекет ететін Банктің уәкілетті органы бекіткен Банк қызметі үшін ұсталынатын комиссиялар 

және төлемдер мөлшерлемелері; 

34) Терминал – қолма-қол ақша беру (қабылдау), төлемдер жасау және ақша аудару 

бойынша Операциялар және Операциялардың басқа да түрлерін өткізуге арналған, сондай-ақ 

тиісті Операциялардың өткізілген дерегін растайтын құжат толтыруға арналған электронды-

механикалық құрылғы;  

35)  Транзакциялық-банктік қызмет – Клиенттің Шот(тар) ашуына және жабуына, 

төлемдер жасауға және ақша аударуға, Ақпараттық-банктік қызметке жатпайтын 

Операциялардың басқа да түрлерін жасауға байланысты Электронды банктік қызмет;  

36)  Тіркеу жазбасы – Электронды банктік қызметке қолжетімділік беру мақсатында 

Клиентті сәйкестендіретін, Интернет-банкинг жүйесіндегі Клиенттің тіркеу мәліметтері;    

36-1) Шегінуші тарап – Онлайн Шегінім сервисін пайдалану арқылы  тұрғын үй 

құрылыс жинақ ақшасы туралы шарт бойынша өз құқықтары мен міндеттемелерін үшінші 
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тұлғаға  шегінетін Клиент; (5-тармақтын 36-1) тармақшасы 14.06.2018 ж. Басқарма 

шешімімен қосығлан (№28 хаттама)) 

36-2) Қатысушы – Онлайн Шегінімге қатысатын Клиент; (5-тармақтын 36-2) 

тармақшасы 14.06.2018 ж. Басқарма шешімімен қосығлан (№28 хаттама)) 

37)  Филиал – Банктің орналасқан орнынан алшақ, заңды тұлға болып табылмайтын, 

Банк атынан Операция жасайтын және оған Банк берген өкілеттілік шеңберінде әрекет ететін 

Банктің оқшау бөлімшесі; 

37-1) Қадам – Бастапқы баға артатын шама; (5-тармақтын 37-1) тармақшасы 

14.06.2018 ж. Басқарма шешімімен қосығлан (№28 хаттама)) 

38)  Электронды банктік қызмет – Шот(тар) бойынша жасалған операциялар, 

Шот(тар)дағы ақша сомасы туралы ақпарат алу үшін Клиенттің өзінің Шот(тар)ына 

қолжетімділік алуына, төлем жасауға және ақша аударуға, Шот(тар) ашуға және жабуға 

және/немесе жерсеріктік байланыс немесе байланыстың басқа да түрлері арқылы 

телекоммуникация желісі бойынша Банк беретін Операциялардың өзге түрлерін жасауға 

байланысты қызмет. Электронды банктік қызмет Ақпараттық банктік және Транзакциялық-

банктік қызметтерге бөлінеді;  

39) Электронды құжат – Электронды-банктік қызмет алуға арналған, толтырылғаннан 

кейін енгізілетін өзгерістері және/немесе бұрмалануы жоқ және Интернет-банкинг жүйесінде 

(Клиент немесе Банк) жөнелтуші толтырған электронды құжат;  

40) Электронды сандық қолтаңба – электронды сандық қолтаңда құралдарымен 

жасалған және электронды құжаттың сенімділігін, кімдікі екенін және мазмұнының 

өзгермейтінін растайтын электронды сандық таңбалардың жиынтығы.  

 

 

2 тарау. Электронды банктік қызмет көрсету талаптары 

 

 

6. Электронды банктік қызмет көрсетуді Банк алшақ Байланыс арналары бойынша, 

жеке компьютерлер, электронды байланыс құралдары, Терминалдар және Қазақстан 

Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де тәсілдер арқылы жүзе асырады.   

7. Электронды банктік қызметтің толық кешенін алу үшін Клиенттің мобильді 

телефоны (смартфоны)/компьютері/мобильді байланыс Операторының желісіне 

қосылған/«Интернет» Желісіне қолжетімділігі бар басқа да құрылғылары болуы тиіс.  

8. Осы Ережемен Клиент келіскен және Шарт жасаған жағдайда, Банк Электронды 

банктік қызмет көрсетеді.  

9. Банктің Электронды банктік қызмет көрсетуі үшін Клиент Банкке хабарласқан 

кезде Телефон нөмірін беруге міндетті. Ол Интернет-банкинг жүйесінде Операцияларды 

растауға Бір рет пайдаланылатын кодты (сеанстық кілтті) жеткізу үшін, сондай-ақ  SMS-

хабарламалар түрінде хабарламаларды алу үшін қолданылатын болады.  

10. Банкте жинақ және ағымдағы шоттарды ашу, қызмет көрсету және жабу, тұрғын үй 

құрылыс жинақ шарттарын жасау тәртібін реттейтін Банктің ішкі құжаттарында бекітілген 

нысанда Клиенттің деректерінің өзгеруіне берілген өтініш негізінде Банктің Филиалында, 

Клиент Телефон нөмірін өзгертеді. Өзгертілген Телефон нөмірі АБАЖ-ға енгізіледі.  

11. Транзакциялық-банктік қызмет көрсетілетін кезде, Банк пен Клиент арасында 

ақпарат алмасу, Банктің ішкі құжаттарымен және Шартпен бекітілген Қауіпсіздік рәсімдерін 

қолдана отырып, Клиентті динамикалық сәйкестендіруді қолдана отырып, іске асырылады.  

12. Клиентті динамикалық сәйкестендіру арқылы расталған тапсырма Клиент қол 

қойған қағаз тасымалдағыштағы жазбаша құжатқа тең.  

13. Әлі Банк орындамаған Тапсырма жасалған Операциялық күнде тиісті жазбаша 

өкіммен Банк Филиалдарына Клиент жүгінген кезде Тапсырманы қайтаруға жол беріледі. Егер 

Клиент басқа Операциялық күнде жазбаша өкім берсе немесе Интернет-банкинг жүйесінде 

және/немесе www.hcsbk.kz Интернет-ресурсында Тапсырма қайтарылмайды.  
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14. Электронды банктік қызмет ақылы, ақысының көлемі Банктің уәкілетті органы 

бекіткен Банк Тарифтерінде көрсетілген   

15. Электронды банктік қызмет Интернет-банкинг жүйесі бойынша немесе тікеелй 

Банкке бағытталған Клиенттің тиісті өтініші күнінен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күн өткеннен 

кейін Электронды банктік қызмет өшіріледі.  

16. Банк Клиенттің өкіліне (соның ішінде сенімді тұлғаларға) және/немесе үшінші 

тұлғаларға Электронды банктік қызмет қосу және пайдалану мүмкіндігін ұсынбайды.  

17. Клиенттің мекенжайына Банктің SMS-хабарламасын тарату үшін Шоттан 

комиссия ұсталынбайды.     

 

3 тарау. Интернет-банкинг жүйесі арқылы Электронды банктік қызмет көрсету 

және пайдалану тәртібі 

 

18. Интернет-банкинг жүйесі арқылы Электронды банктік қызмет көрсету Интернет-

банкинг жүйесіндегі және/немесе www.hcsbk.kz Интернет-ресурста орналасқан Шартқа 

Клиенттің қосылуынан кейін мүмкін болады.  

19. Интернет-банкинг жүйесі келесі Электронды банктік қызметті ұсынады:  
1) Шот бойынша ақша қалдығы және қозғалысы туралы, Банктік заем бойынша 

ағымдағы (мерзімі өткен) қарыз туралы, Банктік заем бойынша төленген төлемдердің жалпы 
сомасы туралы ақпаратпен, Банктік заем бойынша төлем кестесімен танысу;  

2) Салым жинақтау және/немесе Банктік заемды өтеу бойынша Операциялар жасау; 
3) Онлайн Шегінім бойынша операцияларды жүзеге асыру (19-тармақтын 3) 

тармақшасы 14.06.2018 ж. Басқарма шешімімен қосығлан (№28 хаттама)) 
20. Электронды банктік қызмет және оларды көрсету тәсілдері кез келген уақытта 

біржақты тәртіпте Банктің қалауы бойынша өзгертілуі және/немесе толықтырылуы мүмкін. 

Жаңа қосымша Электронды банктік қызметті Клиенттің қабылдауы осы Ереженің 4 

тармағында қарастырылған тәртіпте жүзеге асырылады.   

21. Интернет-банкинг жүйесінде Электронды банктік қызмет алу үшін Клиентте 

мыналар болуы керек:  Шот 
 Шот; 

  «Интернет» желісіне қолжетімділік; 

 Филиалға жүгінген кезде Банктің АБАЖ-ындағы тиісті Телефон нөміріне сәйкес 

келетін телефон нөмірі;  

 Интернет-банкинг жүйесінде Электронды құжаттарды жасау үшін Электронды 

сандық қолтаңба;  

 Логин мен Пароль. 

22. Интернет-банкинг жүйесінде Электронды банктік қызметке қолжетімділік қажетті 

электронды тіркеу нысандарын толтыру арқылы пайдаланушы ретінде Тіркеу арқылы жүзеге 

асырылады: Шоттың балама кодын және Телефон нөмірін (бұдан кейін Логин ретінде 

пайдаланылатын) көрсету.  

23. Электронды банктік қызмет алуға қойылатын міндетті талап – Операцияларды 

растау үшін Бір рет пайдаланылатын кодты (сеанстық кілт) енгізу. Интернет-банкинг жүйесі 

Интернет-банкинг жүйесінде тиісті қызметтерді таңдау арқылы Интернет-банкинг жүйесінде 

Клиенттің тіркелуі кезінде Бір рет қолданылатын кодты (сеанстық кілт) жасап шығарады. Бір 

рет қолданылатын кодты (сеанстық кілт)  Банк АБАЖ-дағы Телефон нөміріне сәйкес келетін 

Электронды банктік қызметті пайдаланушы ретінде тіркелген кезде Клиент көрсеткен 

тіркелген Телефон нөміріне жібереді.   

24. Ақпараттық-банктік қызмет алған кезде Операцияларды растау үшін Бір рет 

пайдаланылатын кодты (сеанстық кілт) енгізу талап етілмейді.  

25. Бір рет пайдаланылатын кодты (сеанстық кілт) енгізу – Клиентті Верификациялау 

деген сөз. Бұдан кейін Интернет-банкинг жүйесі Электронды банктік қызмет алуға оның 

құқығын растау үшін Клиентке динамикалық идентификация жасайды.  
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26. Клиентті шартпен таныстыру Тіркеу барысында жүзеге асады.  Интернет-банкинг 

жүйесінде және/немесе www.hcsbk.kz Интернет-ресурсында Конклюденттік әрекет жасау 

арқылы оған қосылған немесе Клиент оған Электронды сандық қолтаңба арқылы қол қойған 

кезде Шарт жасалынды деп есептелінеді. Шарт жасалынбаған жағдайда, Тіркеу аяқталмады 

деп есептелінеді, осыған орай, Интернет-банкинг жүйесіне қолжетімділік мүмкін емес.  

27. Интернет-банкинг жүйесіне кіру және аутентификациялау үшін Тіркеу кезінде 

пайдаланылған Пароль енгізіледі.  

28. Клиент тиісті хабарлама алған және Интернет-банкинг жүйесіне қолжетімділік 

берілген кезде Тіркеу аяқталады.  

29. Тіркеу барысында жасалған Логин мен  Пароль Интернет-банкинг жүйесіне 

Клиенттің қолжетімділігі үшін Тіркеу жазбасы болып табылады. Олар келесі Аутентификация 

кезінде пайдаланылады.   

30. Интернет-банкинг жүйесінде бір ағымдағы сессия ішінде, Клиенттің шектеу 

қойылмайтын көлемде Электронды банктік қызмет алуға құқылы. Интернет-банкинг жүйесіне 

кіргеннен кейін қолжетімділік құрылғысы (компьютер, мобильді телефон, смартфон, планшет, 

басқа да құрылғылар) 10 (он) минуттан аса әрекетсіз болып қалатын жағдайлардан басқа, Банк 

бір ағымдағы сессия уақытын шектемейді. Мұндай жағдайда Интернет-банкинг жүйесіндегі 

ағымдағы сессия және одан шығу автоматты түрде жүзеге асады.   
31. Электронды банктік қызмет мынадай  жағдайларда Банктің шешімі бойынша 

тоқталуы және (немесе) доғарылуы мүмкін:  

1) www.hcsbk.kz Интернет-ресурсында техникалық жұмыстар жасау;  

2) Шартта қарастырылған Электронды банктік қызмет беру тәртіптері мен 

талаптарын Клиенттің бұзуы;  

3) Шартта қарастырылған басқа да негіздер бойынша.  

32. Электронды банктік қызметті тоқтату (доғару) мерзімі тоқтатылған (доғарылған) 

сәтке дейін 30 (отыз) минут бұрын Интернет-банкинг жүйесінде және/немесе www.hcsbk.kz 

Интернет-ресурсында орналастырылатын хабарламада көрсетіледі.  

33. Электронды банктік қызметті қайта жалғастыру Интернет-банкинг жүйесіне 

қолжетімділік беру немесе www.hcsbk.kz Интернет-ресурсында Банктің хабарламасы арқылы 

жүзеге асырылады.                    
 

4 тарау. Интернет- банкинг жүйесіндегі Банк пен Клиенттің құқықтары мен 

міндеттері 

 

34. Банк:  

 Шартта және Ережеде қарастырылған талаптарда Электронды банктік қызмет 

көрсетуді;  

 Егер Шарттың, Ереженің талаптарына және Қазақстан Республикасының 

заңнамасы талаптарына сәйкес келсе, Тапсырманы орындауды; 

 Банкке берілген жазбаша тиісті өтінішінде көрсетілген мерзімде Клиентке 

Электронды банктік қызмет көрсетуді тоқтатуды (қайта жалғастыруды);  

 Клиент сұраған ақпаратты Телефон нөміріне жіберуді; 

 Олардың алдындағы Клиенттік қарызын өндіру туралы үшінші тұлғалардың Шотқа 

талап қоюы (төлем талап-тапсырмалары немесе инкассалық өкім)  туралы хабарлауды;  

 Интернет-банкинг жүйесінде Шот бойынша рұқсат етілмеген Операциялар фактісі 

бойынша қозғалған қылмыстық істі сотқа дейінгі тергеу жүрген жағдайда, құқыққорғау 

органдарымен ынтымақтастық жасау;  

 Электронды банктік қызмет көрсету кезінде банктік құпияны сақтауды 
міндеттенеді.  
35. Банк:  

http://www.hcsbk.kz/
http://www.hcsbk.kz/
http://www.hcsbk.kz/
http://www.hcsbk.kz/
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 егер Клиент Аутентификацияға қажетті ақпараттарды растайтын құжаттарды 
тапсырмаса немесе оларда сенімсіз ақпарат болса, Электронды банктік қызмет көрсетуден бас 
тартуға;  

 Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігін тексеру мақсатында 
Операциялар жасау үшін қосымша ақпараттарды және (немесе) құжаттарды Клиенттен 
сұрауға. Клиент Банкке қосымша ақпараттарды және (немесе) құжаттарды көрсеткенге дейін 
Интернет-банкинг жүйесінде Операция жасалмайды;   

 Банктік заемға қатысты, соның ішінде төлемдердің мерзімдері мен көлемдері 
туралы, сондай-ақ Банктің банктік қызметі туралы ақпараттық-жарнамалық сипаттағы 
мәліметтерге қатысты  SMS-хабарламаны Операциялық күннің ішінде өз бастамасы және өз 
есебінен Клиенттің Телефон нөміріне жіберуге;   

 Клиент Бір рет пайдаланылатын кодты (сеанстық кілт) бұрыс көрсеткен жағдайда 
Операция жасаудан бас тартуға; 

 Шартта қарастырылған негіздер бойынша Транзакциялық-банктік қызмет 
көрсетуден бас тартуға;  

 Интернет-банкинг жүйесінде интерфейс және техникалық баптауды өзгертуге;  

 Осы Ереженің 31 тармағында қарастырылған негіздер бойынша Электронды 
банктік қызмет көрсетуді тоқтатуға немесе доғаруға;  

 Интернет-банкинг жүйесіне қолжетімділік мақсатында Байланыс арнасын 
Клиенттің пайдалануына тұрақты немесе уақытша шектеу қоюға, соның ішінде тек қана 
белгілі бір Байланыс арнасы бойынша мүмкін  болатын Операциялардың және Тіркеудің, 
Электронды банктік қызмет түрлерінің тізбесін шектеуге;  

 Банктің осы арналар бойынша Интернет-банкинг жүйесіне рұқсат етілмеген 
қолжетімділікке үшінші тұлғалар ұмтылып жатыр, Клиенттің атынан, бірақ оның келісімінсіз 
Операция жасалынды деп есептеуге негізі болса, Интернет-банкинг жүйесіне бір немесе 
бірнеше қолжетімділік каналы бойынша Электронды банктік қызметке қолжетімділікті 
уақытша тоқтатуға немесе шектеу қоюға. Банк Операциялық күн ішінде, негіздерді көрсете 
отырып, Клиентке Телефонның нөміріне тиісті хабарлама жібереді. Клиенттің өзі Интернет-
банкинг жүйесіне кіруге ұмтылғанын Клиенттің өзі растаса, қолжетімділікке шектеу дереу 
алынып тасталынады.  

 Аутентификация немесе Клиентке динамикалық сәйкестендіру сәтсіз болғанда 
Шот бойынша Операция өткізуден бас тартуға;  

 Үшінші тұлғалардың орындалмаған Шотқа қойған талаптары (төлем талап-
тапсырмалары немесе инкассалық өкім) болған кезде Интернет-Банкинг жүйесінде 
Операцияларды жасаудан бас тартуға.  Мұндай жағдайда көрсетілген талаптарды орындау 
үшін Клиентке Интернет-банкинг жүйесінде тек қана Шот толтыруға рұқсат етіледі.  

 Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Клиенттің 
Операцияларын тоқтата тұруға құқылы. 

36. Клиент:  

 Шартта қарастырылған тәртіпте банк Тарифтерімен бекітілген көлемде 
Электронды банктік қызметке ақы төлеуді; 

 Телефон нөмірі және өзге деректері өзгерген жағдайда, Жаңа деректемелерді 
көрсете отырып, Банктің ішкі құжаттарында бекітілген нысан бойынша Банкке Клиент 
деректерінің өзгеруіне  өтініш  тапсыруды;  

 Логин, Пароль және Бір рет пайдаланылатын код (сеанстық кілттер) туралы 
ақпараттың сақталуын қамтамасыз етуді; 

 Интернет-банкинг жүйесіне үшінші тұлғалардың рұқсат етілмеген 
қолжетімділігіне жол бермеу мақсатында, Клиенттің қалауы бойынша қажет болған жайдайда 
немесе белгіленген мерзімде Парольді өзгертуді;  

 Электронды банктік қызмет алу кезінде берілген ақпараттың құпиялылығы үшін 
жауапкершілік көтеруді;  
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 SIM-картаны жоғалтқан, ұрлатқан және айырылудың басқа да жағдайларында, 
сондай-ақ SIM-картаны ауыстырғанда немесе кез келген негіздер бойынша үшінші тұлғаға 
бергенде, Телефон нөмірін ауыстыру мақсатында Банктің ішкі құжаттарында бекітілген нысан 
бойынша Клиенттің деректерін өзгертуге өтінішпен Банкке дереу хабарласу керек.  

 Клиенттің келісімімен немесе Логин, Парол және Бір рет пайдаланылатын код 
(сеанстық кілт) туралы ақпаратты Клиент жариялауының салдарынсыз үшінші тұлғалар 
жасаған  Интернет-банкинг жүйесіндегі Операциялар үшін  Банкке кінәрат-талап қоймауды 
міндеттенеді.  

37. Клиент:  
 Шартта және осы Ережеде қарастырылған тәртіпте Электронды банктік қызметті 

пайдалануға;  

 Тапсырма негізінде жасалған Операциялар туралы қағаз тасымалдағышта Банктен 
растау алуға;  

 Электронды банктік қызмет беруді тоқтату (Тіркеу жазбасын бұғаттау) туралы 
Интернет-банкинг Жүйесіне мәлімдеу. Электронды банктік қызмет көрсетуді қайта 
жалғастыру Банк Филиалында тікелей көрсетілген Клиенттің жазбаша өтініші негізінде 
жүзеге асырылады;   

 Интернет-банкинг Жүйесінде Парольді өз қалауы бойынша өзгертуге; 

 Электронды банктік қызмет алу мәселелері бойынша Банктен кеңес алуға; 

 Ұялы байланыс Операторы арқылы Телефон нөмірін бұғаттауға және Интернет-
банкинг Жүйесіндегі Шотқа рұқсат етілмеген қолжетімділіктің анықталғаны (күдік) туралы 
Банкке кез келген тәсілмен хабар беруге құқылы. 

 
4-1 тарау. Онлайн Шегінімді беру талаптары (4-1 тарау 14.06.2018 ж. Басқарма 

шешімімен қосығлан (№28 хаттама)) 
 

37-1. Онлайн Шегінімге қолжетімділік беруді Банк Интернет-банкинг Жүйесі арқылы 

қашықта жүзеге асырады.  

37-2. Онлайн Шегінімнің мақсаты Банк Клиенттеріне тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасы 

туралы шарт бойынша өз құқықтары мен міндеттемелерін ақылы негізде онлайн режимінде 

шегіну мүмкіндігін беру болып табылады.  

37-3. Онлайн Шегінімнің мәні тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасы туралы шарт бойынша 

құқықтар мен міндеттемелер болып табылады.  

37-4. Онлайн Шегінім Қатысушыларына барлық хабарламалар телефон нөміріне SMS-

хабарлама түрінде келеді (шегінімге өтінім беру, жаңа қатысушы, Хабарландырудың 

мәртебесін өзгерту және т.б.) 

37-5. «Онлайн Шегінім» қосымша бетіндегі Интернет жүйесінде орналастырылған 

тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасы туралы шарт бойынша құқықтар мен міндеттемелердің 

ақылы  шегінімі туралы  хабарландыру тізіміне қолжетімділік Интернет-банкинг Жүйесінде 

тіркелген қолданушыларға беріледі.  

37-6. Тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасы туралы шарт бойынша құқықтар мен 

міндеттемелердің ақылы шегінуі туралы хабарландыруды Шегінуші тараптың  орналастыру 

талаптары: 

1) Шегінуші тарап нтернет-банкинг жүйесінде тіркелген болуы қажет; 

2) Шегінуші тарап осы Ережелердің 37-17 тармағында қарастырылған параметрлерге 

сәйкес келетін Салымды (тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасы туралы шарт) таңдауды жүзеге 

асырады. Интернет-банкинг жүйесінде орналастырылған Салым бойынша қолжетімді 

операциялар тізімінен «Онлайн Шегінім» операциясын  таңдауы қажет. Одан кейін төмендегі 

қадамдардан тұратын Онлайн Шегінімге өтінім беру рәсімі басталады: 

- Барлық талаптармен танысқандығы және қабылдайтыны туралы тиісті белгіні қоя 

отырып, Онлайн Шегінімге қатысу талаптарымен танысу;  
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- Шегінуші тарап тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасы туралы шарт бойынша 

құқықтары мен міндеттемелерін ақылы негізде шегінуге келісетін Бастапқы бағаны көрсету. 

Бастапқы баға жинақ сомасына байланысты анықталады және есептелген сыйақыны және 

аударылған мемлекет сыйлықақысын есепке ала отырып, жинақ сомасының 20%-ға аспауы 

тиіс;  

- Шегінуші тарап Онлайн Шегінімге өтінім берген күннен бастап Шегінуші тарап 

белгілейтін Лоттың күнтізбелік 3 күннен 10 күнге дейінгі әрекет ету мерзімін көрсету;  

- Шегінуші тараптың тексеруді жүзеге асыруы және операцияны таңдай отырып, 

«Барлығы дұрыс»  көрсетілген параметрлерін  (бастапқы бағаны және Лоттың әрекет ету 

мерзімін)  растау;  

- Тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасы туралы шарт бойынша құқықтар мен 

міндеттемелерді онлайн шегіну рәсімін аяқтау қорытындысы бойынша ақша аударылатын 

банктің шоттың нөмірі  (шоттың жиырма разрядтық нөмірін көрсету қажет) жөніндегі 

ақпараттарды толтыру;  

- Шегінуші тараптың тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасы туралы шарт бойынша 

құқықтар мен міндеттемелердің ақылы шегінуі туралы  хабарландыруларды Банк жіберген 

Біржолғы кодты енгізу арқылы  орналастыру әрекеттерін растауы. 

37-7. Шегінуші тараптың  Интернет банкинг жүйесінде тұрғын үй құрылыс жинақ 

ақшасы туралы шарт бойынша құқықтар мен міндеттемелердің  ақылы шегінуі туралы 

хабарландыруды құруы нәтижесінде Салымға «Шегінуде» мәртебесі беріледі. 

Хабарландыруды орналастырған сәттен бастап және Лоттың әрекет ету мерзімі аяқталатын 

күніне дейін қатысушылар  тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасы туралы шарт бойынша 

құқықтар мен міндеттемелердің шегінуі құнының көлемі бойынша өз ұсыныстарын беруге 

құқылы.  

37-8. Онлайн Шегінім қатысушылары «Онлайн Шегінім» қосымша бетіндегі   Интернет-

банкинг жүйесінде орналастырылған  хабарландырумен  танысуға құқылы.      

Орналастырылған хабарландыруларда Онлайн Шегінім Қатысушылары үшін Салым 

бойынша  келесі ақпараттар көрсетіледі: ашу күні, жинақ сомасы, мемлекеттің сыйақысы  

және сыйлықақысы, ашу күні (тұрғын үй құрылыс жинақтары туралы шарт жасау), Бастапқы 

баға. 

37-9. Онлайн Шегінімге қатысу үшін Қатысушылардың өтінім беруі төмендегі 

қадамдардан тұрады:  

- Қатысушы Интернет-банкинг Жүйесінің тіркелген қолданушысы болуы тиіс;  

- Барлық талаптармен танысқаны  және қабылдағаны туралы тиісті белгі сала отырып,  

Онлайн Шегінімге қатысу талаптарымен танысу;  

- Қатысушының таңдалған Салым (Лот) бойынша құқықтар мен міндеттмелерді  

қабылдау ниеті  туралы өтінішпен танысуы;  

Қатысушы тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасы туралы шарт бойынша құқықтар мен 

міндеттемелерді сатып алуға дайын бағаны көрсетуі. Онлайн Шегінім жүйесіндегі осы 

қадамында кепілдікті жарнаның сомасы кіретін тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасы туралы 

шарт бойынша құқықтар мен міндеттемелердің ақылы шегінімі бойынша келісімнің жалпы 

сомасы (құны) автоматты түрде есептеледі, сондай-ақ тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасы 

туралы шарт бойынша құқықтар мен міндеттемелердің онлайн шегінуі рәсімін аяқтау 

нәтижесі бойынша төлеуге жататын қалған сома (кепілдікті жарна сомасын алып тастағанда)  

және Банк комиссиясы көрсетіледі. 

 Кепілдікті жарна төлемінің талаптарымен танысу және оны төлеу үшін карта 

деректерін енгізу парағына өту;  

 20 000 теңге көлеміндегі кепілдікті жарна төлемін Банктегі ағымдағы шотқа жүргізу. 

Шоттың деректемелері «Онлайн Шегінім» бөлімінде көрсетілген. Қабылдаушы тараптың 

кепілдікті жарнасы Онлайн Шегінім аяқталғаннан кейін Лоттың жалпы құнына ескеріледі; 
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 Кепілдікті жарнаны сәтті төлегеннен кейін тіркелген телефон нөміріне Банк жіберген 

Біржолғы кодты (сеанстық кілт) енгізу арқылы рәсімді аяқтау әрекеттерін растау. 

37-10. Онлайн Шегінімнің әр келесі Қатысушысы  Онлайн Шегініңмнің алдыңғы 

қатысушысы көрсеткен бағадан әджеқайда жоғары бағаны ұсына алады. 

37-11. Қатысушылар бағаны көтеруді «Бағаны көтеру» бөлімінде жүзеге асырады. Бұл 

рәсім 2 қадамнан тұрады:  

Қатысушы арттырғысы келетін баға сомасы көрсетіледі. Сонымен қатар, қадамның ең 

төменгі шамасы 20 000 теңгені құрайды; 

Тіркелген телефон нөміріне Банк жіберген Біржолғы кодты (сеанстық кілтті) енгізу 

арқылы өз әрекеттерін растау; 

 Лоттың ең жоғарғы бағасы жинақ сомасының 100%-нан аспауы тиіс (есептелген 

сыйақы мен аударылған мемлекет сыйлықақысын есепке ала отырып); 

37-12. Шегінуші тарап белгілеген Лоттың (хабарландыру)  әрекет ету мерзімі 

аяқталғанда Қабылдаушы тарап белгілейді. 

Шегінуші тарап, Қабылдаушы тарап және қалған Қатысушылар телефон нөмірлеріне  

Лоттың аяқталғаны және қорытынды жасалғаны туралы SMS-хабарлама алады.  

37-13. Қабылдаушы тарап Лоттың ең жоғарғы ұсынылған бағасы бойынша анықталады.  

37-14. Лоттың Шегінуші тарап белгілеген әрекет ету мерзімінің аяқталуы бойынша 

Онлайн-шегінімге бір Қатысушы қатысса, соңғы Қатысушы Қабылдаушы тарап атанады.  

Онлайн Шегінімнің қалған Қатысушыларына бұрын төлеген кепілдікті жарна сомасы  

төлем түскен шотқа қайтарылады.  

37-15. Шегінуші және Қабылдаушы тарап тіркелген телефон нөміріне Банк жіберген 

Біржолғы кодты (сенастық кілт) енгізу арқылы динамикалық сәйкестендірулерді пайдалана 

отырып, құжаттардың типтік (баспа) нысандарына қол қоюды   бір күнде қатар жүзеге 

асырады.  

 Қол қою күні Лот аяқталған күннен бастап үшінші күн болып саналады. Егер, қол қою 

күні демалыс күніне  немесе мейрам күндеріне сәйкес келсе, онда қол қою күні демалыс 

немесе мейрам күндерінен кейінгі жұмыс күндері болып табылады.  Шегінуші тарапқа және 

Қабылдаушы тарапқа  тұрғын үй құрылыс жинақ шарты бойынша құқықтар мен 

міндеттемелердің шегінуін аяқтау үшін құжаттардың қажетті  типтік нысандарына қол қою 

қызметтері қолжетімді болады (01.11.2016 жылға дейін жасалған тұрғын үй құрылыс жинақ 

ақшасы туралы шарт бойынша: Тұрғын үй құрылыс жинақ салымын қабылдау ниеті туралы 

өтініш (Қабылдаушы тарап үшін), тұрғын үй құрылыс жинақ салымын шегіну туралы өтініш 

(Шегінуші тарап үшін), тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасы туралы шартқа қосымша келісім. 

01.11.2016 жылдан кейін жасалған тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасы туралы шарт бойынша:  

Тұрғын үй құрылыс жинақ салымы бойынша құқықтар мен міндеттемелерді шегінуге өтініш 

және Банктің тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасы туралы шарт).  

Екі тарап та өтінішке/тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасы туралы шарттың қосымша 

келісіміне қол қойғаннан кейін Онлайн Шегінімінің  төлемі қолжетімді болады. Қабылдаушы 

тарап енгізген кепілдікті жарнаны Банк  Шегінуші тарап кеөрсеткен банктік шотқа аударады 

және тұрғын үй құрылыс жинақ шарты бойынша құқықтар мен міндеттемелердің ақылы 

шегінуі жөнінде келісім жасау үшін шотқа жартылай төлемін есептейді. Қабылдаушы тарап  

тұрғын үй құрылыс жинақ шарты бойынша құқықтар мен міндеттемелердің ақылы шегінуі 

жөніндегі келісімді жасау үшін қалған айырмашылықтың, сондай-ақ онлайн режимінде 

шегінім жасағаны үшін Бнк комиссиясының төлемін жүргізеді. Банк төлем құжаттарының 

дұрыстығын тексереді, содан соң Шегінуші тарап көрсеткен банктік шотқа ақша аударуды 

жүзеге асырады.  

Тараптар немесе тараптардың бірі құжаттардың типтік нысанына қол қоймаған жағдайда 

(Лоттың аяқталған күнінің үшінші күні), Тараптар SMS хабарлама жіберу арқылы 

хабарландырылатын қол қою күнінде Онлайн Шегінім жасалмаған болып саналады.   

37-16. Онлайн Шегінімнің Қатысушыларына қойылатын талаптар:  
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- Онлайн Шегінімге қатысатын сәтте жасы 18-ден кем болмауы қажет;  

- Банкпен ерекше қатынас арқылы  байланысқан  тұлға болып табылмайды;  

- жеке басын куәландыратын өзекті құжаттардың АБАЖ-да болуы;  

-  жеке кәсіпкер, жеке сот орындаушылары, адвокат, жеке нотариус немесе медиатор 

болып табылмауы қажет; 

- шетелдік атақты лауазымды тұлғасы болып табылмайды және (немесе) оған 

тиістілігі/қатысы  жоқ; 

- Қазақстан Республикасының азаматтығының бар болуы;  

- банктік шоттарды ашуға тыйымның болмауы, банктік шотты иеленуге уақытша 

шектеулердің болмауы, банктік шотқа салынған тыйымдардың болмауы;  

- терроризмді және экстремизмді қаржыландыруға қатысты тұлғалар тізімінде болмауы.  

37-17. Онлайн Шегінімде орналастырылуы мүмкін Салымға қойылатын талаптар 

(тұрғын үй құрылыс жинақтары туралы шарт): 

- Онлайн Шегінім жөніндегі хабарландыру орналастырылған сәтте Салым бойынша 

сыйақы сомасы 8000 теңгеден кем болмауы тиіс;  

- Салым бойынша шығыс операцияларын аяқтау бойынша шектеулердің болмауы 

(қойылған төлем талаптарының, инкассалық өкімдердің, салынған тыйымдардың, мүлікті 

иелену бойынша уақытша шектеулердің болмауы).  

Шығыс операцияларын аяқтау бойынша шектеулер қойылған салым Олайн Шегінімнен 

алынып тасталады. Төлем талабын/инкассалық өкімдерді шығарған жағдайда, Онлайн 

Шегінім бойынша операцияларды аяқтау сәтінде келісім жойылады және кепілдікті жарнаның 

сомасы Қабылдаушы тарапқа қайтарылады; 

- демеушілік жарналары, тұрғын үй төлемдері (арнайы салымдар) бар Салымдар  Онлайн 

Шегінімге қатыса алмайды.  

37-18. Қабылдаушы тарап құжаттардың типтік нысандарына қол қою және  Шегінушінің 

ағымдағышот пайдасына кепілдікті жарнаны кейінгі өндіріп алумен Банк комиссиясын төлеу 

сатысындағы Онлайн Шегінімнен  бас тартуға құқылы. 

37-19. Шегінуші тарап құжаттардың типтік нысандарына қол қою сатысында Онлайн 

Шегінімнен  бас тартуға құқылы.  

 37-20. Егер Онлайн Шегінім болмай қалса немесе Шегінуші тарап Онлайн Шегінімнен 

бас тартқан жағдайда, кепілдікті жарнаның сомасы Шегінуші ағымдағы шотынан Онлайн 

Шегінімге қатысушының  төлем жүргізген шотына қайтарылады.  

37-21. Шегінуші тарап белгіленген мерзімнің аяқталуы бойынша Қабылдаушы тарапта 

бар құжаттардың типтік (баспа) нысандарына қол қоюдан  бас тартқан жағдайда, осы Салым 

бойынша (тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасы туралы шарт)  Онлайн Шегінімнің аяқталуы 

күнінен бастап 1 (бір) ай ішінде Онлайн Шегінімге әрі қарай  қатысуға шектеу қойылады. Осы 

жағдайда кепілдікті жарна Қабылдаушы тараптың  төлем жүргізген шотына қайтарылады.  

37-22. Қабылдаушы тарап қатысу нәтижесінің аяқталуынан бас тартқан жағдайда, 

Қабылдаушы тарап енгізген кепілдікті жарна сомасы Шегінуші тараптың пайдасына 

өндіріледі және оның ағымдағы шотында қалады. 

37-23. Қайталанған Онлайн Шегінім, Онлайн шегінімнің салдарынан болған Салымнан 

біртіндеп ақша алу операцияларын бөлуге және орындауға жол берілмейді.  

37-24. Онлайн Шегінім салдарынан құралған Салым мемлекеттік бағдарламаларға 

қатыса алмайды;  

37-25. Банкте бар ақпарат пен Шегінуші тарап және/немесе Қатысушы көрсеткен ақпарат 

арасында айырмашылық табылған жағдайда, Онлайн Шегінімге қызмет 

көрсету/қолжетімділік беруден бас тарту құқығын Банк өзіне қалдырады.  

37-26. Онлайн Шегінім өткізілетін кезеңде тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасы туралы 

шарт бойынша постдепозиттік операцияларды жасау және кредиттік өтінім беру мүмкіндігі 

тыйым салынады.  
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37-27. Банктің онлайн режимінде шегіну жасағаны үшін комиссиясын Онлайн Шегінім  

Лотының (хабарландырудың) әрекет ету мерзімі аяқталуы бойынша  Қабылдаушы тарап 

төлейді. 

 

5 тарау. Қауіпсіздік рәсімдері  

 

38. Қауіпсіздік рәсімдері Клиентті және оның Электронды банктік қызмет алуға деген 

құқығын аутентификациялауға, негізінде Клиентке Электронды банктік қызмет берілетін 

Электронды құжаттардың мазмұнында бұрмалаушылықтың және/немесе өзгерістердің 

болуын анықтауға, банктік құпиясы бар ақпаратқа рұқсат етілмеген қолжетімділіктен 

қорғауды қамтамасыз етуге және осы ақпараттық бүтіндігін қамсыздандыруға мүмкіндік 

береді.  

39.  Ақпаратты қорғауды қамсыздандыру рәсімдері: Байланыс орталығы арқылы 

берілетін Электронды банктік қызметке арналған байланыс желісі бойынша Клиенттің 

қолданушылық жеке компьютерінде және мобильді телефондарында (смартфондарда), 

Интернет желісінде және Интернет-банкинг Жүйесіндегі серверлерде орындалады.  

40. Интернет-банкинг жүйесіне қолжетімділік HTTPS қорғалған хаттама бойынша  

www.hcsbk.kz Интернет-ресурсына жалғау арқылы жүзеге асырылады.  

41. Интернет-банкинг жүйесі, банктік жүйелермен өзара іс-қимыл модульдері тек қана 

Банктің аумағында орналасады, сонымен қатар Интернет-банкинг жүйесінің бағдарламалық-

техникалық кешені жеке қорғалған желішеге бөлінген.  

42. Клиент Верификация және Тіркеу үдерісінен өткеннен кейін ғана Интернет-

банкинг жүйесіне қолжетімділік алады. Парольді Клиент жасайды және парольдің ұзындығы 

8 (сегіз) әріптік-сандық таңбадан кем болмауы тиіс.  

43. Парольді растау үшін Клиент Логин ретінде пайдаланылатын Телефон нөміріне 

Банк жіберген Бір рет пайдаланылатын кодты (сеанстық кілтті) енгізуі керек.  

44. Бір рет пайдаланылатын кодтың (сеанстық кілттің) жарамдылық уақыты 2 (екі) 

минутқа тең.  

45. Әрбір жаңа Парольді өзгертуге сауал қайта жасалынған Бір рет пайдаланылатын 

кодпен (сеанстық кілт) ғана расталуы мүмкін. Дұрыс Пароль көрсетуге 5 (бес) рет ұмтылыс 

беріледі. Әйтпесе, Интернет-банкинг жүйесінде Клиент үшін қолжетімділік бұғатталады. 

Мұндай жағдайда,  Интернет-банкинг жүйесінде қайта қолжетімділік үшін Клиент қайта 

жасалынған Бір рет пайдаланылатын кодты (сеанстық кілт) көрсету арқылы парольді өзгертуі 

керек.  

46.    Интернет-банкинг жүйесінде қауіпсіздік мақсатында, Интернет-банкинг 

жүйесінің ұзаққа созылған (10 минуттан аса) белсенді емес күйі (іркіліс) жағдайында  

Клиенттің Тіркеу жазбасысындағы ағымдағы сессияны үзу қызметі – Электронды банктік 

қызмет алуға тыйым қарастырылған.   

47. Қажет болған жағдайда, қауіпсіздік және Шоттағы Клиенттің қаржысы мен 

ақпараттарының сақталуын қамсыздандыру мақсатында, Банктің Интернет-банкинг 

жүйесінде Клиенттің қолжетімділігін толық бұғаттауға мүмкіндігі бар.  

48. Электронды құжаттар, сондай-ақ интернет-банкинг Жүйесіндегі Операциялар 

туралы ақпарат тұрақты негізде, арнайы жүйеде, өздері құрастырылған, жіберілген және 

бүтіндігін сақтап, өзгертілместен алынған   форматта сақталынады.  

49. Электронды банктік қызмет көрсету кезінде Банкте Электронды банктік қызмет 

көрсетілген негізде хабарламалардың, тапсырмалардың жіберілгені және/немесе алынғаны 

туралы растау қалады.  

50. Клиенттің сауалы бойынша Банк оған Клиентке Электронды банктік қызмет 

көрсетілген негізде Электронды құжаттардың  жіберілгені және/немесе алынғаны туралы 

растауды көрсетеді.  

http://www.hcsbk.kz/
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51.  Шот(тар)ына рұқсат етілмеген қолжетімділік (күдік), Клиенттің атынан Интернет-

банкинг жүйесінде Операциялардың жасалуы анықталғанда, сондай-ақ Интернет-Банкинг 

жүйесінде жанжал туындаған кезде, Клиент Банкке дереу хабар беруі керек:  

1) Клиент жазабаша түрде жүгіну жібереді немесе www.hcsbk.kz Интернет-ресурсына 

электронды жүгіну қалдырады, мекенжайын, телефон нөмірін, кінәрат-талабының және басқа 

да ақпараттарының мазмұнын көрсетіп Банктің Байланыс орталығы бөліміне хабарласады.  

2) Банк Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында бекітілген тәртіпте 

және мерзімдерде Клиенттің жүгінуін қарастырады және Телефон нөміріне немесе қағаз 

тасымалдағышта жауап береді;  

52. Банк Шотқа рұқсат етілмеген қолжетімділікті және Интернет-банкинг жүйесінде 

Операцияларды жасауды анықтаса, Банк Тіркеу жазбасын, Интернет-банкинг жүйесіне 

қолжетімділікті бұғаттайды және бұл туралы Операциялық күн ішінде Клиентке хабар береді.  

53.  Банк пен Клиент қолданатын бағдарламалық-техникалық құралдарға рұқсатсыз 

қолжетімділікті болдырмау құралдары мен шаралары, ұйымдастыру шаралары мен 

қорғаныстың бағдарламалық-техникалық құралдарын қоса алғанда, Қазақстан Республикасы 

Ұлттық Банкі Басқармасының 2008 жылғы 28 наурыздағы № 18 қаулысымен бекітілген Екінші 

деңгейлі банктердің және банктік операциялардың кейбір түрлерін жүзеге асыратын 

ұйымдардың электронды банктік қызмет көрсету ережесінің талаптарына жауап беруі керек, 

бірақ онымен шектелмеуі қажет.  

54. Интернет-банкинг жүйесінде қызметті пайдалану кезінде құжаттарды рәсімдеуде 

және қате телефон нөмірін, деректемелерді көрсеткенде, Клиент жіберген қателіктер үшін 

Банк жауапкершілік көтермейді.  

55. Егер Шот, Пароль, Логин, бір рет пайдаланылатын код (сеанстық кілт) немесе 

Клиент жасаған Операциялар туралы ақпарат Банкке қатысы жоқ себептермен, соның ішінде 

естіп қою немесе оларды пайдалану кезінде Байланыс арналарын «ұстау» нәтижесінде үшінші 

тұлғаларға белгілі болса, Банк жауапкершілік көтермейді.  

 

 

6 тарау. Клиенттің Тіркеу жазбасы мен Электронды банктік қызметке 

қолжетімділікті бұғаттау/бұғаттан шығару  

 

56.  Осы Ереженің 5 тарауында қарастырылған негіздер бойынша Интернет-банкинг 

жүйесінде Клиенттік Тіркеу жазбасын бұғаттаған кезде, Электронды банктік қызметке 

Клиенттік қолжетімділігіне тыйым салынады және Электронды банктік қызмет көрсету 

Клиентке хабарламастан бір жақты тәртіпте тоқтатылады.  

57. Клиенттің Тіркеу жазбасын бұғаттау туралы мәлімделген сәтке дейін Банк алған 

Интернет-банкинг жүйесіндегі Тапсырма Операция жасауға Клиенттің тиісінше жасалған 

ниеті ретінде қарастырылады.  

58. Банк Тапсырманы жасауға Клиенттің өкілеттілігін тексермейді және Тіркеу 

жазбасын немесе Электронды банктік қызметке қолжетімділікті бұғаттау үшін уақтылы 

жүгінбесе, жауапкершілік көтермейді.  

59. Интернет-банкинг жүйесінде Тіркеу жазбасын бұғаттан шығару, 5 (бес) реттен аса 

Логинді және/немесе Парольді қате терген жағдайдан басқа, Клиенттің Бір рет 

пайдаланылатын кодты (сеанстық кілт) қайта сұрату арқылы жүргізіледі. Қалған 

жағдайларда бұғаттан шығары тиісті жазбаша өтінішпен Филиалға Клиент тікелей 

жүгінгенде жүзеге асады.   

60. Банктегі Шот(тар)ды жапқан кезде Интернет-банкинг жүйесіне Клиенттің 

қолжетімділігі де бұғатталады.  

  

 

7 тарау. Терминалдар арқылы Электронды банктік қызмет көрсету талаптары, 

Банк пен Клиенттің құқықтары, міндеттері және жауапкершілігі  

http://www.hcsbk.kz/
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61. Терминалдар арқылы жасалатын Операциялардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

мақсатында, әрбір Транзакциялық-банктік қызмет  келесі әрекеттердің бірі сақталған 

жағдайда жүзеге асады: шоттың  Балама кодының немесе Клиент ЖСН-нің дұрыс 

енгізілгенін тексеру. 

62. Терминалда Электронды-банктік қызмет алу үшін Клиенттің Терминалда 

Аутентификация үдерісінің барлық талаптарының сақталынуын қамтамасыз етуі керек.  

63. Аутентификация тәртібі келесі кезеңдерден тұрады: 

1) Таңдалған бағытқа байланысты шоттың  Балама коды немесе ЖСН нөмірі бойынша 

Клиентті іздеу;  

2) Терминал арқылы Электронды-банктік қызметті пайдалану мүмкіндігі туралы 

Клиентке хабар беру.  

64. Банктің АБАЖ-ында табысты Аутентификация және  Клиентті динамикалық 

сәйкестендіру  Терминал арқылы Электронды банктік қызмет алуға негіз болып табылады.  

65. АБАЖ-да Терминалдан ақпарат (Тапсырма, Операция) беру шифрленген 

мәліметтер тәсілін пайдалана отырып Байланыс арнасы бойынша жүзеге асады.  

66. Терминал арқылы қолма қол ақшамен жарна салу арқылы төлем жасау кезінде 

Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған міндетті деректемелері бар чек 

беріледі.  

67. Терминал берген чек Терминал арқылы Шотқа қолма қол ақшамен жарна салу 

арқылы төлеу жасау дерегін растайтын төлем құжаты болып табылады.  

68. Терминал арқылы қолма-қол ақша қабылдағаннан кейін және чек берілген соң 

Банктің чек ұстаушысының алдында төлем жасау және/немесе чекте көрсетілген Шотқа ақша 

аудару бойынша Банктің міндеттемесі туындайды.   

69. Банк: 

 Егер Клиент Терминалда Аутентификацияның барлық талаптарын сақтамаған 
жағдайда, Операция жасаудан бас тартуға;  

 Үшінші тұлғалар көрсеткен Шотқа қойылған, орындалмаған талаптары (төлем 
талаптары – тапсырмалары немесе инкассалық өкімдер) болған кезде Терминал арқылы 
Операция жасаудан бас тартуға. Мұндай жағдайда, Клиентке көрсетілген талаптарды орындау 
үшін Терминал арқылы Шот толтыруға ғана жол беріледі;  

 Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Клиенттің 
Операцияларын жасауды тоқтатуға құқылы.  

70. Банк: 

 Терминал арқылы Клиент Операциялар жасаған кезде, чектің берілуін және 

ақшаның Шотқа есептелініп қосылуын қамтамасыз етуді; 

 Электронды банктік қызмет көрсету кезінде банктік құпияны сақтауды  

міндеттенеді. 

71. Клиент: 

 Терминал арқылы Операцияны орындауға және чек алуға;  

 Терминал арқылы Операция жасалғанымен, чек берілмеген жағдайда, Банкке 
жүгінуге құқылы.  

72. Электронды банктік қызмет алу барысында Клиент Терминал экранында 

көрсетілген нұсқаулықты басшылыққа алуға міндетті.  

73. Терминал арқылы Электронды банктік қызмет алу барысында қате деректемелерді 

көрсету кезінде жіберілген қателіктер үшін Клиенттің алдында Банк жауапкершілік 

көтермейді.  

74. Аутентификация және  Клиентті динамикалық сәйкестендіру, терминал арқылы 

жасалған кез келген Операция үшін жауапкершілік Клиентке жүктеледі.  

 

8 тарау. Дауды шешу тәртібі 
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75. Даулы жағдай туындаған кезде, Клиент жазбаша түрде жүгіну жібереді немесе 

Банктің www.hcsbk.kz Интернет-ресурсында электронды  жүгіну қалдырады, мекенжайын, 

телефон нөмірін, кінәрат-талабы мен басқа да ақпараттың мазмұнын көрсетіп, 8-8000-801-

880 телефон нөмірі немесе мобильді телефоннан 300 нөмірі арқылы Банктің байланыс 

орталығы бөлімшесіне хабарласады. Азаматтардың жүгінулерін қарау тәртібі туралы 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында бекітілген мерзім ішінде Банк 

Клиенттердің жүгінулерін қарастырады және Клиентке жазбаша түрде немесе Банкке 

жіберілген жүгінуде көрсетілген телефон нөмірі бойынша   жауап береді.  

 

9 тарау. Қорытынды ереже 

 

76. Осы Ережеде реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына 

және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес шешіледі.  

77. Ереже Банктің www.hcsbk.kz Интернет-ресурсында және Интернет-банкинг 

жүйесінде орналастырылады.  

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ 

банкі» АҚ электронды банктік қызмет 

көрсету ережесінің   

№1 қосымшасы 

 

          Интернет-банкинг арқылы «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ 

электронды банктік қызметке қосылу туралы осы Шарт (бұдан әрі – Шарт) бұдан әрі «Банк» 

деп аталатын «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ және «Қазақстанның 

тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ электронды банктік қызмет көрсету ережесімен (бұдан 

әрі – Ереже) және Шартта  қарастырылған талаптар да және тәртіпте Шартқа қосылған Банк 

Клиенті арасында (бірге «Тараптар» деп атала отырып) Интернет-банкинг жүйесінде Клиентке 

электронды банктік қызмет көрсету талаптарын анықтау мақсатында жасалады.   

Шартқа қосылған Клиент осы Шартты оқығанын, оның талаптарымен сөзсіз және 

толық келісетінін растайды, осы Шартта көрсетілген тәсілдермен осы Шартты мойындайды 

және қабылдайды.   

 

1. Терминдер мен анықтамалар 

 

Осы Шарт аясында жасалынатын Шарттардың, келісімдердің мақсаттары үшін 

пайдаланылатын терминдер мен анықтамалар келесі жайттарды білдіреді:  

Акцепт – жасалуы Клиенттің шарт жасау ниетін білдіретін Клиенттің әрекеттері, атап 

айтқанда, Интернет-банкинг жүйесіне кіру кезінде сұралатын ақпараттарды енгізу; 

SMS – хабарлама – (short message service — «қысқа хабарлама қызметі») — ұялы 

байланыс желісіндегі қызмет түрі, қысқа мәтіндік хабарлама;  

Шоттың балама коды -  Банктің Терминалдары және екінші деңгейлі банктердің 

банкоматтары арқылы Банкте ашылған, Клиенттің шотына ақша салуға пайдаланылатын код; 

Аутентификация – Банк бекіткен Қауіпсіздік рәсімдерін пайдалану арқылы 

Электронды құжат жасаудың шынайылығы мен дұрыстығын растау; 

Банк – «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ; 

        Банктік заем – мерзімді, ақылы, қайтарымды, мақсатты пайдалану және қамтамасыздық 

талаптарымен банктік заем шартына сәйкес Банктің клиентке беретін ақша қаражаты; 

Верификация – Интернет-банкинг жүйесінде алынған Бір рет пайдаланылатын кодты 

(сеанстық кілт) енгізу арқылы Электронды банктік қызмет алуға оның құқығын растау 

мақсатымен телефон нөмірлерін растауға бағытталған Клиенттің кешенді әрекеттері; 

        Салым – тұрғын үй құрылыс жинақ  шарты талаптарына сәйкес Банкте ашылған 

Клиенттің жинақ шотына Клиент немесе үшінші  тұлғалар салған ақша; 
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Шот бойынша үзінді – электронды түрде жасалған уақыттың белгілі бір кезеңі ішінде 

Клиенттің шоты бойынша жүргізілген операциялар есебі; 

Клиентті динамикалық сәйкестендіру – Бір рет пайдаланылатын кодты (сеанстық 

кілт) пайдалану арқылы Электронды банктік қызмет алуға оның құқығын растау мақсатымен 

Клиенттің шынайылығын анықтау рәсімдері;  

Кепілдікті  жарна – Онлайн шегінімге қатысу бойынша  міндеттемелердің атқарылуын 

қамтамасыз етуде Шегінуші тараптың пайдасына қатысушы  беретін     20000 теңге көлеміндегі  

ақшалай қаражат; (14.06.2018 ж. Басқарма шешімімен қосығлан (№28 хаттама)) 

Шарт – осы Ереженің ажырамас бөлігі болып табылатын, www.hcsbk.kz  Интернет-

ресурсына және/немесе Интернет-банкинг жүйесінде орналастырылған Интернет-банкинг 

жүйесі арқылы «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-да Электронды банктік 

қызметке қосылу туралы шарт;  

Жеке сәйкестендіруші нөмір (ЖСН) – жеке тұлға үшін, соның ішінде жеке кәсіпкерлік 

ретінде қызмет атқаратын жеке кәсіпкер үшін жасалынатын бірегей нөмір;   

«www.hcsbk.kz» Интернет-ресурсы – Интернет желісіндегі Банктің ресми ақпараттық 

ресурсы; 

Ақпараттық-банктік қызмет – Банк пен Клиент арасында жасалған шарт бойынша 

немесе Клиенттің сауалы бойынша оның шотындағы ақша қалдығы мен қозғалысы туралы, 

жасалған төлемдер мен ақша аудару туралы ақпараттарды және көрсетіліп жатқан және 

көрсетілген банктік қызмет туралы басқа да ақпараттарды Банктің Клиентке беруіне 

байланысты электронды банктік қызмет; 

Логин – Аутентификация рәсімінен өткен кезде Интернет-банкинг жүйесіне қосылу 

үшін Клиент пайдаланатын бірегей символдар жиынтығы; 

Байланыс арналары – Банк анықтайтын тәртіпте және талаптарда пайдаланылатын 

электронды пошта (email), пошта байланысы, www.hcsbk.kz Интернет-ресурсы, SMS-

хабарламалар, телефондар, терминалдар арқылы Клиент пен Банк арасындағы ақпараттарды 

беру құралы; 

Клиент – Банкпен Шарт жасаған Қазақстан Республикасының резиденті немесе 

резиденті емес, жеке/заңды тұлғалар; 

Конклюде́нтті әрекеттер – ауызша немесе жазбаша ерік білдіру түрінде емес, іс-

әрекетіне/қылығына қарап мұндай ниеті туралы қорытынды жасауға болатын, оның құқықтық 

қатынас орнату еркін білдіретін Клиенттің әрекеті; 
Телефон нөмірі – Электронды банктік қызметке қосылу кезінде Клиент көрсеткен, 

сондай-ақ Электронды банктік қызмет алу үшін Банктің мәліметтер базасында тіркелген және 
Клиент пайдаланатын ұялы байланыс операторы абонентінің нөмірі; 

Бір рет пайдаланылатын код (сеанстық кілт) – Интернет-банкинг жүйесінде белгілі 

бір Операцияларды жасауға және растауға мүмкіндік беретін, тек қана Клиентке ғана белгілі 

сандық комбинациялардың бірегей реттілігі. Бір рет пайдаланылатын кодты (сеанстық кілт) 

Клиенттің сауалы бойынша Интернет-банкинг жүйесі құрады, Банк (Логин ретінде 

пайдаланылатын) Телефон нөміріне SMS-хабарлама құрамында жібереді. Верификация, 

Клиентті қосымша тіркеу үшін немесе оның Операцияларын растау үшін пайдаланылады;  

Ұялы байланыс операторы – Клиентпен байланыс қызметін көрсету туралы шарт 

немесе аясында Клиентке Телефон нөмірі берілген кез келген балама шарт жасаған, Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес ұялы байланыс қызметін көрсетуге құқығы бар заңды 

тұлға; 

Онлайн Шегінім – Интернет желісі арқылы Интернет-банкинг жүйесінде  белгілі бір 

Клиенттер (жеке тұлғалар) арасында тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасы туралы шарт бойынша 

құқықтар мен міндеттемелердің қайтарымды шегінімін аяқтауға бағытталған онлайн-сервис; 

(14.06.2018 ж. Басқарма шешімімен қосығлан (№28 хаттама))  

Операция – Шотта көрсетілуге жататын кез келген Операция (транзакция), Шотқа 

қолма-қол немесе қолма-қол емес тәсілмен Шотқа ақша салу; Төлемді қайтару; қарызды өтеуге 

Банктің ақшаны есептен шығару; өтінішке, банктік заем шартына сәйкес, Шоттан есептелінген 
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төлемдерді, комиссияларды және сыйақыларды есептен шығару; Клиенттік Шотында 

көрсетілуі тиіс басқа да операциялар; 

Операциялық күн – Банкте Клиенттерді қабылдау және қызмет көрсету үшін және 

кредит беру, есеп айырысу, қолма-қол ақшаны қабылдау және беру үшін бөлінген жұмыс 

күнінің бір бөлігі;  

Пароль – Интернет-банкинг жүйесінде Клиентке аутентификация жасауға мүмкіндік 

беретін Клиентке берілген Логинге байланысты, тек қана Клиентке белгілі әріп-сандық 

таңбалардың реттілігі; 

Төлем – Тапсырманы орындауға және ақшалай міндеттеме бойынша төлемді аяқтауға 

қажетті әрекеттердің және Операциялардың жиынтығы; 

Байланыс орталығы бөлімі – Клиенттердің қоңырауларын қабылдайтын және 

өңдейтін, Банк өнімдері және қызметі туралы ақпарат беретін және Клиентке ағымдағы 

қызмет көрсету үшін Банк анықтаған басқа да қызметтерді атқаратын Банктің бөлімшесі; 

Тапсырма – Банк Электронды банктік қызмет көрсеткен кезде пайдаланылатын 

Байланыс арналары бойынша Банкке берілген Интернет-банкинг жүйесіндегі Логинмен және 
Парольмен куәландырылған Клиенттің Шотында Операциялар жасау туралы Клиенттің өкімі; 

Қатысушы – Онлайн Шегінімге қатысатын Клиент; (14.06.2018 ж. Басқарма 

шешімімен қосығлан (№28 хаттама)) 

Қауіпсіздік рәсімдері – берілген және алынған Электронды құжаттардың 

мазмұнындағы өзгерістер енгізу және/немесе қате табу және Электронды банктік қызмет алуға 

оның құқығын анықтау мақсатында Электронды құжаттарды жасаған, берген және алған кезде 

Клиентті сәйкестендіруге арналған ақпаратты қорғаудың бағдарламалық-техникалық 

құралдарының және ұйымдастыру шараларының кешені; 

Тіркеу – Пароль алуға және оны Интернет-банкинг жүйесінде енгізуге бағытталған 

Клиенттің әрекеттерінің кешені, соның ішінде Аутентификация/Верификация; 

«Интернет» желісі – ақпараттарды сақтау және беруге арналған біріктірілген 
компьютерлік желілердің бүкіләлемдік жүйесі; 

Интернет-банкинг жүйесі – www.hcsbk.kz Интернет-ресурсы арқылы Интернет желі 
арқылы Шартқа сәйкес Электронды банктік қызмет көрсетуге мүмкіндік беретін Банктің 
бағдарламалық кешені (бағдарламалық қамсыздандыруды қоса алғанда); 

Шот  - Банкте ашылған Клиенттің банктік ағымдағы және/немесе жинақ шоты;  
Банк тарифтері – Қызметімен байланысты, Банк қызметіне ақы төлеу күнінде әрекет 

ететін Банктің уәкілетті органы бекіткен Банк қызметі үшін ұсталынатын комиссиялар және 

төлемдер мөлшерлемелері;  

Терминал – қолма-қол ақша беру (қабылдау), төлемдер жасау және ақша аудару 

бойынша Операциялар және Операциялардың басқа да түрлерін өткізуге арналған, сондай-ақ 

тиісті Операциялардың өткізілген дерегін растайтын құжат толтыруға арналған электронды-

механикалық құрылғы; 

Транзакциялық-банктік қызмет – Клиенттің Шот(тар) ашуына және жабуына, 

төлемдер жасауға және ақша аударуға, Ақпараттық-банктік қызметке жатпайтын 

Операциялардың басқа да түрлерін жасауға байланысты Электронды банктік қызмет;  

Тіркеу жазбасы – Электронды банктік қызметке қолжетімділік беру мақсатында 

Клиентті сәйкестендіретін, Интернет-банкинг жүйесіндегі Клиенттің тіркеу мәліметтері;   

Филиал – Банктің орналасқан орнынан алшақ, заңды тұлға болып табылмайтын, Банк 

атынан Операция жасайтын және оған Банк берген өкілеттілік шеңберінде әрекет ететін 

Банктің оқшау бөлімшесі; 

Электронды банктік қызмет – Шот(тар) бойынша жасалған операциялар, 

Шот(тар)дағы ақша сомасы туралы ақпарат алу үшін Клиенттің өзінің Шот(тар)ына 

қолжетімділік алуына, төлем жасауға және ақша аударуға, Шот(тар) ашуға және жабуға 

және/немесе жерсеріктік байланыс немесе байланыстың басқа да түрлері арқылы 

телекоммуникация желісі бойынша Банк беретін Операциялардың өзге түрлерін жасауға 

http://www.hcsbk.kz/
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байланысты қызмет. Электронды банктік қызмет Ақпараттық банктік және Транзакциялық-

банктік қызметтерге бөлінеді; 

Электронды құжат – Электронды-банктік қызмет алуға арналған, толтырылғаннан 

кейін енгізілетін өзгерістері және/немесе бұрмалануы жоқ және Интернет-банкинг жүйесінде 

(Клиент немесе Банк) жөнелтуші толтырған электронды құжат;  

Электронды сандық қолтаңба – электронды сандық қолтаңда құралдарымен жасалған 

және электронды құжаттың сенімділігін, кімдікі екенін және мазмұнының өзгермейтінін 

растайтын электронды сандық таңбалардың жиынтығы. 

  

 

2. Осы Шартты жасау талаптары  

 

2.1. Осы Шарт қосылу Шарты болып табылады. 

2.2. Клиент Шартпен Тіркелу барысында танысады. Клиент Электронды сандық 

қолтаңбамен қол қойған немесе www.hcsbk.kz Интернет-ресурсында және/немесе Интернет-

банкинг жүйесінде Конклюденттік әрекет жасау арқылы қосылған кезде, Шарт жасалды деп 

есептелінеді. Шарт жасалмаған жағдайда, Тіркелу аяқталмады, тиісінше, Интернет-банкинг 

жүйесіне қолжетімділік мүмкін болмайды.  

 

3. Шарттың мәні 

 

3.1. Осы Шарт Интернет-банкинг жүйесі арқылы Электронды банктік қызметті 

Сондай-ақ осы Шартта айтылған басқа да қызметтерді   Банктің беруінің және Клиент 

алуының тәртібі мен талаптарын анықтайды.  

3.2. Интернет-банкинг жүйесі арқылы Клиентке келесі Электронды банктік қызметтер 

көрсетіледі:  
1) Шот бойынша ақша қалдығы және қозғалысы туралы, Банктік заем бойынша 

ағымдағы (мерзімі өткен) қарыз туралы, Банктік заем бойынша төленген төлемдердің жалпы 
сомасы туралы ақпаратпен, Банктік заем бойынша төлем кестесімен танысу;  

2) Салым жинақтау және/немесе Банктік заемды өтеу бойынша Операциялар жасау. 
Электронды банктік қызмет және оларды көрсету тәсілдері кез келген уақытта біржақты 

тәртіпте Банктің қалауы бойынша өзгертілуі және/немесе толықтырылуы мүмкін; 
3)  Онлайн Шегінім операцияларын жүзеге асыру. (3-2) тармақтын 3) тармақшасы  

14.06.2018 ж. Басқарма шешімімен қосығлан (№28 хаттама)) 
 

 

4. Интернет-банкинг жүйесі арқылы Электронды банктік қызмет көрсету 

және пайдалану тәртібі 

 

4.1. Интернет-банкинг жүйесі арқылы Электронды банктік қызмет көрсету Клиент 

Шартқа қосылғаннан кейін ғана мүмкін болады. 

4.2. Интернет-банкинг жүйесі арқылы Электронды банктік қызмет алу үшін Клиентте 

мыналар болуы керек:  
 Шот; 

  «Интернет» желісіне қолжетімділік; 

 Филиалға жүгінген кезде Банктің ақпараттық жүйелеріндегі тиісті Телефон 

нөміріне сәйкес келетін телефон нөмірі;  

 Интернет-банкинг жүйесінде Электронды құжаттарды жасау үшін Электронды 

сандық қолтаңба, ол үшін Электронды сандық қолтаңбамен қол қою талап етіледі.  

 Логин мен Пароль. 

4.3. Интернет-банкинг жүйесінде Электронды банктік қызметке қолжетімділік қажетті 

электронды тіркеу нысандарын толтыру арқылы пайдаланушы ретінде Тіркеу арқылы жүзеге 
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асырылады: Шоттың балама кодын және Телефон нөмірін (бұдан кейін Логин ретінде 

пайдаланылатын) көрсету.  

4.4. Электронды банктік қызмет алуға қойылатын міндетті талап – Операцияларды 

растау үшін Бір рет пайдаланылатын кодты (сеанстық кілт) енгізу. Интернет-банкинг жүйесі 

Интернет-банкинг жүйесінде тиісті қызметтерді таңдау арқылы Интернет-банкинг жүйесінде 

Клиенттің тіркелуі кезінде Бір рет қолданылатын кодты (сеанстық кілт) жасап шығарады. Бір 

рет қолданылатын кодты (сеанстық кілт)  Банк АБАЖ-дағы Телефон нөміріне әйкес келетін 

Электронды банктік қызметті пайдаланушы ретінде тіркелген кезде Клиент көрсеткен 

тіркелген Телефон нөміріне жібереді.   

4.5. Ақпараттық-банктік қызмет алған кезде Операцияларды растау үшін Бір рет 

пайдаланылатын кодты (сеанстық кілт) енгізу талап етілмейді.  

4.6. Бір рет пайдаланылатын кодты (сеанстық кілт) енгізу – Клиентті Верификациялау 

деген сөз. Бұдан кейін Интернет-банкинг жүйесі Электронды банктік қызмет алуға оның 

құқығын растау үшін Клиентке динамикалық идентификация жасайды.  

4.7. Интернет-банкинг жүйесіне кіру және аутентификациялау үшін Тіркеу кезінде 

пайдаланылған Пароль енгізіледі.  

4.8. Клиент тиісті хабарлама алған және Интернет-банкинг жүйесіне қолжетімділік 

берілген кезде Тіркеу аяқталады.  

4.9. Тіркеу барысында жасалған Логин мен  Пароль Интернет-банкинг жүйесіне 

Клиенттің қолжетімділігі үшін Тіркеу жазбасы болып табылады. Олар келесі Аутентификация 

кезінде пайдаланылады. 

4.10. Интернет-банкинг жүйесінде бір ағымдағы сессия ішінде, Клиенттің шектеу 

қойылмайтын көлемде Электронды банктік қызмет алуға құқылы. Интернет-банкинг жүйесіне 

кіргеннен кейін қолжетімділік құрылғысы (компьютер, мобильді телефон, смартфон, планшет, 

басқа да құрылғылар) 10 (он) минуттан аса әрекетсіз болып қалатын жағдайлардан басқа, Банк 

бір ағымдағы сессия уақытын шектемейді. Мұндай жағдайда Интернет-банкинг жүйесіндегі 

ағымдағы сессия және одан шығу автоматты түрде жүзеге асады. 

4.11. Онлайн Шегінім бойынша электронды банктік қызметтерді Ережелермен 

қарастырылған тәртіпте Банк береді.  

Қатысушының Кепілдікті жарнаны енгізуі, сондай-ақ Онлайн Шегінім қорытындысын 

жасау нәтижелері бойынша Банк комиссиясын төлеу Онлайн Шегінім талаптарымен  

көзделген.  

Кепілдікті жарнаның көлемі және комиссияны төлеу Ережелерге сәйкес белгіленеді және 

жүзеге асырылады.  

ҚР салық заңнамасының талаптарына сәйкес, Қатысушы  мүлік табысы түрінде алынған 

кірістер бойынша жекеше кіріс салығын есептеуді және төлеуді  өз бетінше жүзеге асырады. 

(4 тараудың 4.11 тармақшасы  14.06.2018 ж. Басқарма шешімімен қосығлан (№28 хаттама))    
 

5. Интернет- банкинг жүйесіндегі Банк пен Клиенттің құқықтары мен міндеттері 

 

5.1.  Банк:  

 Шартта және Ережеде қарастырылған талаптарда Электронды банктік қызмет 

көрсетуді;  

 Егер Шарттың, Ереженің талаптарына және Қазақстан Республикасының 

заңнамасы талаптарына сәйкес келсе, Тапсырманы орындауды; 

 Банкке берілген жазбаша тиісті өтінішінде көрсетілген мерзімде Клиентке 

Электронды банктік қызмет көрсетуді тоқтатуды (қайта жалғастыруды);  

 Клиент сұраған ақпаратты Телефон нөміріне жіберуді; 

 Олардың алдындағы Клиенттік қарызын өндіру туралы үшінші тұлғалардың Шотқа 

талап қоюы (төлем талап-тапсырмалары немесе инкассалық өкім)  туралы хабарлауды;  
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 Интернет-банкинг жүйесінде Шот бойынша рұқсат етілмеген Операциялар фактісі 

бойынша қозғалған қылмыстық істі сотқа дейінгі тергеу жүрген жағдайда, құқыққорғау 

органдарымен ынтымақтастық жасау;  

 Электронды банктік қызмет көрсету кезінде банктік құпияны сақтауды 
міндеттенеді.  

5.2.  Банк:  

 егер Клиент Аутентификацияға қажетті ақпараттарды растайтын құжаттарды 
тапсырмаса немесе оларда сенімсіз ақпарат болса, Электронды банктік қызмет көрсетуден бас 
тартуға;  

 Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігін тексеру мақсатында 
Операциялар жасау үшін қосымша ақпараттарды және (немесе) құжаттарды Клиенттен 
сұрауға. Клиент Банкке қосымша ақпараттарды және (немесе) құжаттарды көрсеткенге дейін 
Интернет-банкинг жүйесінде Операция жасалмайды;   

 Банктік заемға қатысты, соның ішінде төлемдердің мерзімдері мен көлемдері 
туралы, сондай-ақ Банктің банктік қызметі туралы ақпараттық-жарнамалық сипаттағы 
мәліметтерге қатысты  SMS-хабарламаны Операциялық күннің ішінде өз бастамасы және өз 
есебінен Клиенттің Телефон нөміріне жіберуге;   

 Клиент Бір рет пайдаланылатын кодты (сеанстық кілт) бұрыс көрсеткен жағдайда 
Операция жасаудан бас тартуға; 

 Шартта қарастырылған негіздер бойынша Транзакциялық-банктік қызмет 
көрсетуден бас тартуға;  

 Интернет-банкинг жүйесінде интерфейс және техникалық баптауды өзгертуге;  

 Осы Шарттың 7 тармағында қарастырылған негіздер бойынша Электронды банктік 
қызмет көрсетуді тоқтатуға немесе доғаруға;  

 Интернет-банкинг жүйесіне қолжетімділік мақсатында Байланыс арнасын 
Клиенттің пайдалануына тұрақты немесе уақытша шектеу қоюға, соның ішінде тек қана 
белгілі бір Байланыс арнасы бойынша мүмкін  болатын Операциялардың және Тіркеудің, 
Электронды банктік қызмет түрлерінің тізбесін шектеуге;  

 Банктің осы арналар бойынша Интернет-банкинг жүйесіне рұқсат етілмеген 
қолжетімділікке үшінші тұлғалар ұмтылып жатыр, Клиенттің атынан, бірақ оның келісімінсіз 
Операция жасалынды деп есептеуге негізі болса, Интернет-банкинг жүйесіне бір немесе 
бірнеше қолжетімділік каналы бойынша Электронды банктік қызметке қолжетімділікті 
уақытша тоқтатуға немесе шектеу қоюға. Банк Операциялық күн ішінде, негіздерді көрсете 
отырып, Клиентке Телефонның нөміріне тиісті хабарлама жібереді. Клиенттің өзі Интернет-
банкинг жүйесіне кіруге ұмтылғанын Клиенттің өзі растаса, қолжетімділікке шектеу дереу 
алынып тасталынады.  

 Аутентификация немесе Клиентке динамикалық сәйкестендіру сәтсіз болғанда 
Шот бойынша Операция өткізуден бас тартуға;  

 Үшінші тұлғалардың орындалмаған Шотқа қойған талаптары (төлем талап-
тапсырмалары немесе инкассалық өкім) болған кезде Интернет-Банкинг жүйесінде 
Операцияларды жасаудан бас тартуға.  Мұндай жағдайда көрсетілген талаптарды орындау 
үшін Клиентке Интернет-банкинг жүйесінде тек қана Шот толтыруға рұқсат етіледі.  

 Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Клиенттің 
Операцияларын тоқтата тұруға құқылы. 

5.3.  Клиент:  

 Шартта қарастырылған тәртіпте банк Тарифтерімен бекітілген көлемде 
Электронды банктік қызметке ақы төлеуді; 

 Телефон нөмірі және өзге деректері өзгерген жағдайда, Жаңа деректемелерді 
көрсете отырып, Банктің ішкі құжаттарында бекітілген нысан бойынша Банкке Клиенттің 
деректерінің өзгеруіне  өтініш  тапсыруды;  

 Логин, Пароль және Бір рет пайдаланылатын код (сеанстық кілттер) туралы 
ақпараттың сақталуын қамтамасыз етуді; 
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 Интернет-банкинг жүйесіне үшінші тұлғалардың рұқсат етілмеген 
қолжетімділігіне жол бермеу мақсатында, Клиенттің қалауы бойынша қажет болған жайдайда 
немесе белгіленген мерзімде Парольді өзгертуді;  

 Электронды банктік қызмет алу кезінде берілген ақпараттың құпиялылығы үшін 
жауапкершілік көтеруді;  

 SIM-картаны жоғалтқан, ұрлатқан және айырылудың басқа да жағдайларында, 
сондай-ақ SIM-картаны ауыстырғанда немесе кез келген негіздер бойынша үшінші тұлғаға 
бергенде, Телефон нөмірін ауыстыру мақсатында Банктің ішкі құжаттарында бекітілген нысан 
бойынша Клиенттің деректерін өзгертуге өтінішпен Банкке дереу хабарласу керек.  

 Клиенттің келісімімен немесе Логин, Пароль және Бір рет пайдаланылатын код 
(сеанстық кілт) туралы ақпаратты Клиент жариялауының салдарынсыз үшінші тұлғалар 
жасаған  Интернет-банкинг жүйесіндегі Операциялар үшін  Банкке кінәрат-талап қоймауды 

міндеттенеді.  
5.4.  Клиент:  

 Шартта және осы Ережеде қарастырылған тәртіпте Электронды банктік қызметті 
пайдалануға;  

 Тапсырма негізінде жасалған Операциялар туралы қағаз тасымалдағышта Банктен 
растау алуға;  

 Электронды банктік қызмет беруді тоқтату (Тіркеу жазбасыны бұғаттау) туралы 
Интернет-банкинг Жүйесіне мәлімдеу. Электронды банктік қызмет көрсетуді қайта 
жалғастыру Банк Филиалында тікелей көрсетілген Клиенттің жазбаша өтініші негізінде 
жүзеге асырылады;   

 Интернет-банкинг Жүйесінде Парольді өз қалауы бойынша өзгертуге; 

 Электронды банктік қызмет алу мәселелері бойынша Банктен кеңес алуға; 

 Ұялы байланыс Операторы арқылы Телефон нөмірін бұғаттауға және Интернет-
банкинг Жүйесіндегі Шотқа рұқсат етілмеген қолжетімділіктің анықталғаны (күдік) туралы 
Банкке кез келген тәсілмен хабар беруге құқылы. 

 

6. Тараптардың жауапкершілігі 

 

6.1. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, Операциялар/Шот бойынша 

Төлем жасау нәтижесінде түскен ақшаның сақталуы үшін Банк жауапкершілік көтермейді. 

Қате аударылған қаржы қолданыстағы заңнамада қарастырылған тәртіпте қайтарылады. 

Сонымен қатар, осы Шарт бойынша өз міндеттемесін орындамау және/немесе тиісінше 

орындамау үшін Клиент алдындағы Банктің жауапкершілігі, Банктің тікелей әдейі жасаған 

әрекетінен шығын келтірілген жағдайда, Электронды банктік қызмет көрсету нәтижесінде 

келтірілген нақты зиянның көлемімен шектеледі.   

6.2. Осы Шарттың және/немесе басқа да банктік қызмет көрсету шарттарының 

талаптарында және шеңберінде Электронды банктік қызмет көрсету кезінде Клиенттен 

алынған мәліметтерді жарияламау үшін Банк жауапкершілік көтереді. Сонымен қатар осы 

тармақ бойынша өз міндеттемесін орындамау және/немесе тиісінше орындамау үшін Клиент 

алдындағы Банктің жауапкершілігі, тікелей Банктің кінәсінен, әдейі жасалған әрекетінен 

мұндай зиян келген жағдайда, Клиент Электронды банктік қызметті пайдаланса, Клиенттің 

Банкке берген ақпаратын Банктің заңға қайшы пайдалануының салдарынан Клиентке 

келтірілген нақты зиян көлемімен шектеледі. 

6.3. Клиент Тапсырманың дәлдігі мен толықтығы үшін және олардың Клиенттің 

шынайы ниетімен сәйкестілігі үшін жауапкершілік көтереді.  

6.4. Интернет-банкинг жүйесінде Электронды банктік қызметті пайдалану кезінде 

құжаттарды рәсімдеуде және қате Телефон нөмірін, деректемелерді көрсеткенде, Клиент 

жіберген қателіктер үшін Банк жауапкершілік көтермейді.   

6.5. Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық талаптарын және Шарт 

талаптарын Клиенттің бұзуы салдарынан, үшінші тұлғалардың төлемдерін орындаудың 
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кешіктірілуі мен орындалмауы үшін, Клиенттің түсініксіз толық емес және дәл емес 

нұсқауларының салдарынан туындаған қателер және дұрыс ұғынбай және т.б. үшін, сондай-

ақ байланыс желісінің бұзылуы, электр қуатының өшуі нәтижесінде пайда болған Төлемдердің 

орындалуының кешіктірілуі немесе орындалмауы үшін, Банкке қатыссыз басқа да себеп 

бойынша, Банк жауапкершілік көтермейді. Банкке қатыссыз себептермен пайда болған және 

Клиенттік Банк хабарламаларын және Клиенттің шоты бойынша үзіндіні алмауына немесе 

уақтылы алмауына әкеп соққан  Интернет, пошта, байланыс желісі жұмысындағы іркіліс үшін 

Банк жауапкершілік көтермейді. Банктің Шарттың талаптарын орындамауына әкеп соққан 

техникалық іркілістер (электр қуатының және байланыс желісінің өшуі/бүлінуі, Банктің 

Мәліметтер базасының бағдарламалық қамсыздандыруындағы іркілістер, төлем 

жүйелеріндегі техникалық іркілістер) болған жағдайда, Банк мүліктік жауапкершіліктен 

босатылады.  

6.6. Шарт бойынша кез келген міндеттемені Тараптар бұзған жағдайда, тұрақсыздық 

айыбын (өсімпұл) төлеу және шығындар мен шығыстарды өтеу Шарт бойынша тиісті 

міндеттемелерді тиісінше орындау міндетінен босатпайды.   

6.7. Форс-мажор туындаған жағдайда немесе табиғи апат, ауыртпалық, қоғамдық 

тәртіпсіздік және Тараптардың еркінен тыс басқа да себептерден туындаған Электронды 

банктік қызмет көрсетудегі үзілістер үшін, кез келген бүлінуден және құрылғылардың немесе 

байланыс жүйелерінің бұзылуынан туындаған зиян немесе шығын қандай болса да, 

Тараптардың ешқайсысы екінші Тарап алдында жауапкершілік көтермейді. Егер мұндай кез 

келген  жағдай Шартта бекітілген мерзімде міндеттемелердің орындалуына тікелей әсер етсе, 

онда  бұл мерзім тиісті жағдай әрекетінің уақытына ұзартылады. Қазақстан Республикасының 

уәкілетті органының Форс-мажор жағдайының туындауын растайтын жазбаша куәлігі форс-

мажордың дәлелі болады.  

6.8. Егер Шот, Пароль, Логин, бір рет пайдаланылатын код (сеанстық кілт) немесе 

Клиент жасаған Операциялар туралы ақпарат Банкке қатысы жоқ себептермен, соның ішінде 

естіп қою немесе оларды пайдалану кезінде Байланыс арналарын «ұстау» нәтижесінде өзге 

тұлғаларға белгілі болса, Банк жауапкершілік көтермейді.  

6.9. Шартта қарастырылған сәйкестендіру және Аутентификация құралдарын қолдана 

отырып, Интернет-банкинг жүйесінде жасалған барлық Операциялар үшін Клиент 

жауапкершілік көтереді. 

6.10.  Банк мыналар үшін жауапкершілік көтермейді:  

6.10.1.Клиенттің және/немесе басқа да үшінші тұлғалардың құрылғыларының 

бұзылуына байланысты Интернет-банкинг жүйесіне Клиенттің қолжетімділік алуындағы 

қателіктер, оның кешіктірілуі және мүмкін еместігі үшін; 

6.10.2. Клиенттің құрылғысының бұзылуы немесе құрылғысында сақтаулы тұрғын 

ақпараттық бүлінуі үшін, түрлі вирустардан және басқа да бүлінуден Клиенттің жеке 

компьютері мен бағдарламалық қамсыздандыруының қауіпсіздігі үшін;  

6.10.3. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында қарастырылған 

тәртіпте уәкілетті орган және/немесе Клиент Операцияларды тоқтатса немесе тыйым салынса, 

Шотына қатысты Тапсырмалардың орындалмағаны үшін.   

6.11.  Осы Шарттың қолданысы тек қана Банктегі Клиенттің Шотын жүргізуге 

байланысты. Егер Клиент Банктегі Шотын жапса немесе тиісті шарттардың талаптарына 

сәйкес Шотты Банк жапса, осы Шарт күшін жоғалтады. Сонымен қатар осы Шарт бойынша 

Банк алдындағы Клиенттің орындалмаған міндеттемелері Клиент толық орындағанға дейін 

әрекет ете береді.  

6.12.  Шарт талаптары бұзылған жағдайда,  Банк келесі шаралардың бірін қолдануға 

құқылы:  

1) Электронды банктік қызмет көрсетуді тоқтата тұру және (немесе) мүлде тоқтату;  

2) Интернет-банкинг жүйесіне қолжетімділікті бұғаттау; 

3) Біржақты тәртіппен Шартты бұзу.  
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7. Интернет-банкинг жүйесінде Электронды банктік қызмет көрсету бойынша 

шектеулер  

 

7.1. Интернет-банкинг жүйесінде Электронды банктік қызмет көрсету мынадай 

жағдайларда тоқтатылады немесе доғарылады: 

1) www.hcsbk.kz Интернет-ресурсында техникалық жұмыстарды жүргізу (бұл туралы 

хабарламаны Интернет-банкинг жүйесінде орналастыру арқылы жұмыстар тоқтағанға дейін 

30 (отыз) минут бұрын Банк мұндай жұмыстардың кезеңін хабарлайды);  

2) Шартта қарастырылған Электронды банктік қызмет көрсетудің тәртібі мен 

талаптарын Клиенттің бұзуы;  

3) Банктің Электронды банктік қызметін өшіру туралы Клиент өтінішінің болуы; 

4) Клиентпен жасалған Шарт талаптарының өзгеруі, соған сәйкес Электронды банктік 

қызмет көрсету тоқтатылады немесе доғарылады.  

7.2. Банк біржақты тәртіпте Электронды банктік қызмет көрсетуді тоқтатуға/доғаруға 

құқылы. Сонымен қатар Банк тоқтатылған (доғарылған) сәтке дейін 30 (отыз) минут бұрын 

Интернет-банкинг жүйесінде және/немесе www.hcsbk.kz Интернет-ресурсында бұл туралы 

хабарлама орналастырады.  

7.3.  Электронды банктік қызметті қайта жалғастыру Интернет-банкинг жүйесіне 

қолжетімділік беру немесе www.hcsbk.kz Интернет-ресурсында Банктің хабарламасы арқылы 

жүзеге асырылады.   

 

8. Қауіпсіздік рәсімдері 

 

8.1. Қауіпсіздік рәсімдері Клиентті және оның Электронды банктік қызмет алауға деген 

құқығын аутентификациялауға, негізінде Клиентке Электронды банктік қызмет берілетін 

Электронды құжаттардың мазмұнында бұрмалаушылықтың және/немесе өзгерістердің 

болуын анықтауға, банктік құпиясы бар ақпаратқа рұқсат етілмеген қолжетімділіктен 

қорғауды қамтамасыз етуге және осы ақпараттың бүтіндігін қамсыздандыруға мүмкіндік 

береді.  

8.2. Электронды банктік қызмет көрсету кезінде қолданылатын қауіпсіздік рәсімдері 

www.hcsbk.kz Интернет-ресурсында орналастырылған Ережеде қарастырылған.   

 

9. Шарттың қолдану мерзімі 

 

9.1. Шарт мерзімсіз қолданылады және кез келген Тарап Қазақстан Республикасының 

заңнамасында және Шартта қарастырылған тәртіпте  бұзуы мүмкін.  

9.2. Клиент Интернет-банкинг жүйесінде банктік қызметтен бас тартқан жағдайда, 

тікелей Банкке немесе Интернет-банкинг жүйесі бойынша жіберілген Клиенттің тиісті өтініші 

күнінен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күн өткеннен кейін Электронды банктік қызметтен 

өшіріледі. Сонымен қатар, Тараптардың барлық қаржылық және басқа да міндеттері толық 

көлемде орындалуы тиіс.  

10. Дауды шешу 

 

10.1. Даулы жағдай туындаған кезде Тараптар келесі әрекеттерді жасайды:  

10.1.1.Клиент жазбаша түрде жүгіну жібереді немесе Банктің www.hcsbk.kz Интернет-

ресурсында электронды  жүгіну қалдырады, мекенжайын, телефон нөмірін, кінәрат-талабы 

мен басқа да ақпараттың мазмұнын көрсетіп, 8-8000-801-880 телефон нөмірі немесе мобильді 

телефоннан 300 нөмірі арқылы Банктің байланыс орталығы бөлімшесіне хабарласады; 

10.1.2. Азаматтардың жүгінулерін қарау тәртібі туралы Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасында бекітілген мерзім ішінде Банк Клиенттердің жүгінулерін 

қарастырады; 

10.1.3.Банк Қазақстан Республикасының заңнамасында бекітілген Клиентке жазбаша 
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түрде немесе Банкке жіберілген жүгінуде көрсетілген телефон нөмірі бойынша   жауап береді. 

10.2. Банк пен Клиент арасында туындауы мүмкін барлық даулар мен түсінбеушіліктер 

келіссөз арқылы шешіледі. Егер келіссөз арқылы даулы мәселені реттеу мүмкін болмаған 

жағдайда, Банктің немесе оның Филиалының орналасқан орны бойынша Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес соттың қарауына беріледі.  

 

11. Қорытынды ереже 

 

11.1.  Егер олар жазбаша түрде жасалса, Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойса және 

тапсырысты хатпен немесе курьерлік қызметпен жіберілсе немесе олардың алынғаны туралы 

белгі соғылып, Шартта көрсетілген Тараптардың мекенжайына арнайы жеткізілсе, Шартта 

тікелей қарастырылған жағдайлардан басқа, Тараптардың Шарт бойынша бір-біріне жіберетін 

барлық хабарламаларының күші бар және жеткізілді деп есептеледі,  

11.2.  Шартта реттелмеген барлық басқа өзара қарым-қатынастар Тараптар арасындағы 

жеке шарттармен және (немесе) қосымша келісімдермен анықталады.  

11.3.  Шарттың талаптары қосымша келісім ретінде Банк пен Клиент арасында бұрын 

жасалған шарттармен реттелетін Банк пен Клиент арасындағы қарым-қатынасқа 

қолданылады.  

11.4.  Шарт жасау тәртібіне Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында 

бекітілген жария оферта ережесі қолданылады.   

11.5.  Интернет-банкинг жүйесіне кірерде ақпарат енгізу Акцепт болып табылады және 

Клиент сұралған ақпаратты енгізген сәттен бастап Шарт жасалды деп есептеледі.  

11.6.  Осы Шарт мемлекеттік және орыс тілдерінде әзірленді. Шарт мәтінінде алшақтық 

болған жағдайда, Тараптар орыс тіліндегі мәтінді басшылыққа алуға келісті.  

 

 

 

 


