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«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ  заңды тұлғаның банктік салымы шартының жалпы талаптары   

 

1-тарау. Жалпы ережелер 

 

1.1. "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ Заңды тұлғасының банктік салым шартының осы жалпы 

талаптары (бұдан әрі – Жалпы талаптар) "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ (бұдан әрі – Банк) 

Басқармасының шешімімен бекітілген және Салымшы мен Банк арасында және/немесе Салымшы, Банк және Жалпы 

талаптарға сілтеме бар үшінші тұлғалар арасында жасалған әрбір Банктік салым шартының (бұдан әрі – Шарт) ажырамас 

бөлігі болып табылады. 

1.2. Салым сомасы Банктің ішкі құжаттарымен белгіленген ең аз мөлшерде Салымшының Шотына түскен және Банк 

комиссияларын Банк Тарифтеріне сай төлеген күннен бастап Шарт жасалды деп есептеледі.. 

1.3. Салымшы Банктің Интернет-ресурсында орналастырылған осы Жалпы талаптардың талаптарымен дербес 

танысады. Жалпы талаптар барлық Салымшылар үшін бірдей. 

1.4. Шарт, Жалпы талаптар, сондай-ақ оларда аталған қосымшалар, Банк қабылдаған/тіркеген өтініштер, 

нысандар/шаблондар және өзге де құжаттар бірыңғай құқықтық құжат болып табылады және бір-бірінің ажырамас бөлігі 

болып табылады және барлық жинақ шоттарына қолданылады. Банк және салымшы Банктің шарт шеңберінде қызмет 

көрсетуі және Банк өнімдерін ұсынуы Қазақстан Республикасының заңнамасына, Банктің ішкі құжаттарына және 

тарифтерге сәйкес ерікті негізде жүзеге асырылатынына сөзсіз келіседі. 

1.5. Жалпы талаптар Банктің Интернет-ресурсында орналастырылады. 

1.6. Жалпы талаптар шартқа қол қойылған жағдайда Салымшы қабылдаған болып есептеледі. Шартқа қол қою арқылы 

Салымшы жалпы талаптар мен тарифтер талаптарында тиісті қызметтерді сатып алуға өз келісімін білдіреді.  

1.7. Салымшының шарттағы қолы Салымшының келесілерді куәландырады: 1) қандай да бір ескертулерсіз және 

қарсылықтарсыз жалпы талаптардың ережелерін толық көлемде алғанын, оқығанын, түсінгенін және олармен келісетінін 

және оған толық қосылғанын, сондай-ақ жалпы талаптардың барлық ережелерін толық көлемде орындауға міндеттеме 

қабылдағанын растайды; 2) Шартта салымшы үшін қандай да бір ауыртпалықты талаптар болмайтынын, ол өзінің ақылға 

қонымды түсінетін мүдделерін негізге ала отырып, осы Шарттың талаптарын қабылдамайтынын растайды.; 3) шотты ашу, 

жүргізу және жабу жөніндегі барлық талаптармен келіседі;4) Жалпы талаптардың ережелерін орындамаудың және/немесе 

тиісінше орындамаудың ықтимал қолайсыз салдарларымен өзіне қабылдайды және онымен Келіседі; 5) егер Банкте 

Салымшы қол қойған шарттың данасы бар болса, оның Жалпы талаптарды алынбағанын дәлелдеу ретінде Жалпы 

талаптарда оның қолының болмауына сілтеме жасауға құқылы емес; 6) Банктің интернет-ресурсында орналастырылған 

Жалпы талаптардың барлық талаптарымен келіседі және оларды, оның ішінде; 7) қызметтер үшін тарифтер азаю/ұлғаю 

жағына өзгертілуі және толықтырылуы, Банк қызметтеріне жаңа тарифтер енгізілуіне келіседі және интернет-ресурста 

орналастырылған осы Шарт бойынша қызметтер көрсету сәтінде қолданыстағы тарифтер бойынша қызметтерге ақы 

төлеуге келіседі; 8) Шарт жасасу және оның талаптарын орындау, оның ішінде Шарт бойынша кез келген шот ашу, 

Салымшының құрылай құжаттарын және/немесе Қазақстан Республикасы заңнамасының және/немесе Салымшыға 

қолданылатын заңнаманың кез келген ережелерін бұзбайды және бұзуға әкеп соқпайды; 9) Жалпы талаптардың жаңа 

редакциясын және/немесе Банктің интернет-ресурсында жалпы талаптарға енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды 

орналастыру арқылы жалпы талаптарды өзгертуге және толықтыруға келіседі. 

1.8. Қазақстан Республикасының заңнамасында мәмілелерді қараудың/мақұлдаудың және жасасудың жекелеген 

рәсімдері белгіленген мәмілелерді жасау кезінде осы мәмілелер Қазақстан Республикасының заңнамасында және Банктің 

ішкі құжаттарында белгіленген рәсімдер мен мерзімдерге сәйкес жасалады. 

 

 2-тарау. Негізгі түсініктер 

 

2.1. Осы Жалпы талаптарда мынадай терминдер, анықтамалар және шартты қысқартулар қолданылады: 

1) Банк - "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ; 

2) Салым (жинақ) – Салымшы немесе үшінші тұлғалар Шарттың талаптарына сәйкес оларды қайтару талаптарымен 

Банкте ашылған салымшының шотына салатын ақша; 

3) өтініш - Салымшы толтыратын және Банкке беретін және Салымшының Банкке оферт түріндегі әртүрлі 

ұсыныстары болуы мүмкін арнайы нысан; 

4) Интернет-ресурс - Банктің www.hcsbk.kz интернет желісіндегі ресми ақпараттық ресурсы;  

5) Салымшы-Банкпен банктік салым шартын жасасқан және Банктің ішкі құжаттарында айқындалған өлшемдерге 

сәйкес келетін заңды тұлға;; 

6) кодтық сөз – Салымшы шарт жасасу кезінде тағайындайтын және Банкке ауызша өтініш жасаған кезде 

салымшыны сәйкестендіру үшін қажетті құпия сөз; 

7) Банк комиссиясы – Банк қызметтерін көрсеткені үшін тарифтер бойынша Салымшы Банкке төлейтін ақша 

сомасы; 

8) Өкіл – құрылтай құжаттарына және/немесе сенімхатқа және қол қою үлгілері бар құжатқа сәйкес салымшының 

шотын жүргізуге байланысты операцияларды жасау кезінде құжаттарға қол қоюға құқылы жеке тұлға; 

9) Шот - ашылуы, жүргізілуі және жабылуы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылатын 

банктегі Банктік Жинақ шоты, онда Салымшы ақша жинақтауды жүзеге асырады; 

10) Тариф – сыйақы мөлшерлемелерінің мөлшерін, Банктің қызметтер көрсеткені үшін комиссия мөлшерін, сондай-ақ 

Банктің қызметтер көрсету шарттарын айқындайтын Банктің ішкі құжаттарының, оның ішінде тарифтік 

бағдарламалардың жиынтығы; 

11) Тарифтік бағдарламалар – Салым (жинақ) бойынша сыйақы мөлшерлемелерін және Салымның (жинақтың) өзге 

де талаптарын, сондай-ақ комиссия мөлшерін айқындайтын Банктің ішкі құжаттары. 

http://www.hcsbk.kz/
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12) Ағымдағы шот – оның аясында  Салымшының пайдасына ақшаны қабылдау (есепке алу), Салымшының тиісті 

ақша сомасын Салымшыға немесе үшінші тұлғаларға аудару (беру) туралы өкімдерін орындау жөніндегі операциялар 

және Қазақстан Республикасының заңнамасында және Ағымдағы шот ашу туралы шартта көзделген өзге де операциялар 

жүзеге асырылатын банктік ағымдағы шот. 

13) Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі - заңнамаға және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес есептелетін Банк 

қызметтері бойынша шынайы, жылдық, тиімді, салыстырмалы есептеудегі (нақты құны) сыйақы мөлшерлемесі. 

 

3-тарау. Шарттың мәні 

 

3.1. Банк Салым-ақшаны (жинақты) қабылдауға, олар бойынша жалпы талаптар мен шартта көзделген мөлшерде және 

тәртіппен сыйақы төлеуге, Қазақстан Республикасының заңнамасында, жалпы талаптар мен шартта көзделген талаптар 

мен тәртіппен Салымды (жинақты) алып өтуге міндеттенеді. 

3.2. Банк Салымшыға ұлттық валюта - теңгемен Шот ашады. 

3.3. Банк Салымшының ақшасын  қабылдайды және оны Шартта және Жалпы талаптарда белгіленген талаптарда 

Шотқа орналастырады.  

3.4. Салымға (жинаққа) билік етеді:  

1) Салымшы;  

2) Салымшының өкілдері - тиісті түрде ресімделген сенімхат негізінде; 

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және сот шешімі бойынша өзге де адамдар. 

3.5. Салымшы жинақтау кезеңінде Банк Салым (жинақ) бойынша сыйақы Шартта және/немесе тарифтік 

бағдарламаларда көрсетілген мөлшерлеме бойынша төлейді. 

Ақша барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, олар Банкке түскен сәтте шотқа енгізілген болып есептеледі. 

Шотқа түсетін ақша сомасынан бірінші кезекте Банк комиссияларының сомасы, оның ішінде бұрын төленбеген 

сомалар ұсталады. 

3.6. Банк Салым (жинақ) бойынша есептеген сыйақыны есептеген кезде жыл 360 (үш жүз алпыс) күнге, ай - 30 (отыз) 

күнге тең болып қабылданады. Сонымен қатар,  Салымды (жинақты) беру күні және Салымды (жинақты) қайтару күні бір 

күн бұрын қабылданады. 

      Салым (жинақ) бойынша сыйақы Банктің ішкі құжаттарына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 

Салымның (жинақтың) нақты қалдығына есептеледі. 

3.7. Салымшы Шартта айқындалған ең төмен көлемнен аз соманы енгізген жағдайда, шарт жасалмаған болып 

есептеледі, ал шоттағы салымның енгізілген сомасы Шартта көрсетілген Салымшының ағымдағы Банктік шотына Шарт 

талаптарына сәйкес  аударылады. 

3.8. Салымды (жинақты) пайдаланғаны үшін Банк салымшыға Шартта және/немесе тарифтік бағдарламаларда 

көрсетілген мөлшерлеме  бойынша сыйақы төлейді.  

3.9. Жинақталған сома мен  есептелген сыйақы Шарттың және тарифтік бағдарламалардың талаптарына сәйкес 

төленеді.Салым (жинақ) бойынша сыйақы сомасына сыйақы есептелмейді. 

3.10. Салық заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, салымшыға төленетін сыйақыдан қолданыстағы салық 

салу мөлшерлемесі бойынша төлем көзінен табыс салығы ұсталады (егер мұндай ұстап қалу Қазақстан Республикасының 

заңнамасында көзделген болса).  

3.11. Егер Салымды (жинақтарды) орналастыру мерзімі аяқталғаннан кейін Салымшы Салым (жинақтар) сомасын 

қайтару және шотты жабу туралы өтінішпен жүгінбесе, Салымды (жинақтарды) орналастыру мерзімі автоматты түрде 1 

(бір) күнтізбелік жылға ұзартылады. 

 

4-тарау. Шотты ашу, жүргізу және жабу 

 

4.1. Салым (жинақ) сомасы олар  Шотқа аударылған күні қабылданды деп есептеледі. Салымшының өтінішіне сәйкес 

Банк салымшының Банктегі ағымдағы шотынан шотқа қаражат аударуды жүзеге асырады. Осы шартты таңдау және 

өтінішке қол қою кезінде салымшы Банкке өтініште көрсетілген Салымшының ағымдағы шотынан шот ашылған күні 

шотқа есепке алу үшін Шартта белгіленген мөлшерде салым (жинақ) сомасын Банктің алып қоюға келісімін (құқығын) 

береді. Егер салым (жинақ) сомасы шот ашылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде шотқа аударылмаған жағдайда 

шарт жасалмаған болып есептеледі және шот жабылады. 

Банк салымшыға шот ашуды Салымшыдан өтініш қабылданған күннен бастап 3 (үш) операциялық күннен аспайтын 

мерзімде Банкте қолданыстағы ағымдағы шоты болған кезде, олар Өтініш берген күннен бастап 2 (екі) күнтізбелік айдан 

аспайтын мерзімде оларға жинақ шот ашу жүзеге асырылатын Банкпен ерекше қатынаспен байланысатын тұлғаларды 

қоспағанда, жүргізеді. 

Салым (жинақ) сомасын енгізу үшін Салымшы Шарттың талаптарына сәйкес ағымдағы шотта қажетті салым (жинақ) 

сомасын қамтамасыз етеді. Салым (жинақ) сомасы Шартта көрсетілген ең төмен мөлшерден кем болмауы тиіс. 

4.2. Банк Салымшыға қолданыстағы заңнамаға және (немесе) Банктің ішкі құжаттарына сәйкес, оның ішінде Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді 

қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының талаптарын орындау мақсаттары үшін  жинақ шотын ашу үшін 

міндетті болып табылатын құжаттар болған кезде шот ашады. 

4.3. Салымшы Шот ашу және Шарт жасау үшін Банкке өтініш жасаған кезде, салымшы Банкке заңнама талаптарына 

сәйкес қажетті құжаттарды: 1) қол қою үлгілері бар құжатты; 2) қол қою үлгілері бар құжатқа сәйкес Салымшының шотын 

жүргізуге (шоттағы ақшаға билік етуге) байланысты операцияларды жасау кезінде төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті 
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тұлғаның (тұлғалардың) жеке басын куәландыратын құжатты;  3) заңнамаға, Жалпы талаптарға және Банктің ішкі 

құжаттарына сәйкес талап етілетін өзге де құжаттарды ұсынады. 

4.4. Салым (жинақ) мерзімін есептеу Шотқа салым (жинақ) сомасын ең аз мөлшерден кем емес сомада есепке алған 

күннен басталады.  

4.5. Қазақстан Республикасының заңнамасында және Банктің ішкі құжаттарында көзделген жағдайларда Салымшыға 

шот ашуға тыйым салынады. 

4.5. Банк шотты жүргізуді Қазақстан Республикасының заңнамасына және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге 

асырады. 

4.6. Шартта көрсетілген сыйақы мөлшерлемесінің көлемі, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 

жағдайларды қоспағанда, салымның (жинақтың) бүкіл қолданылу мерзіміне тіркелген болып табылады. 

4.7. Шартты мерзімінен бұрын бұзған жағдайда салым (жинақ) сомасын қайтаруды Банк Қазақстан Республикасының 

заңнамасында, Жалпы талаптарда және Шартта белгіленген тәртіппен және жағдайларда жүзеге асырады. 

4.8. Салымды (жинақтарды) орналастыру мерзімін автоматты түрде ұзарту (ұзарту) жағдайында салымды (жинақтарды) 

орналастыру мерзімін ұзарту күнінен бастап Шарттың талаптары Банк белгілеген және Салымды (жинақтарды) ұзарту 

(ұзарту) күніне қолданылатын Банктің жалпы талаптары мен ішкі құжаттарына сәйкес белгіленеді. 

      4.9. Салымды (жинақтарды) және есептелген сыйақыны салым (жинақтар) мерзімі аяқталғаннан кейін қайтару 

тарифтік бағдарламаларда және Банктің ішкі құжаттарында белгіленген мерзімде жүзеге асырылады. 

4.10. Салым (жинақ) сомасы және ол бойынша шоттан есептелген сыйақы алынған/есептен шығарылған күннен бастап 

салым (жинақ) қайтарылған болып есептеледі. Салым (жинақтау) сомасын қабылдаған күн және қайтарылған күн бір күн 

болып есептеледі.  

4.11. Шотты жабу салым (жинақ) қайтарылған күні салым (жинақ) сомасы толық қайтарылған кезде жүргізіледі. Бұл 

ретте, шот жабылған күннен бастап Шарт бұзылған болып есептеледі.   

4.12. Қолдың ең болмағанда бір үлгісін не мөр бедерін (егер салымшы жеке кәсіпкерлік субъектілеріне жатпайтын 

заңды тұлға болып табылса, мөр бедерін) ауыстырған кезде, ауыстырылған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде  Банкке 

қолданыстағы заңнамада және Банктің ішкі құжаттарында айқындалған тәртіппен куәландырылған қол қою үлгілері бар 

жаңа құжат ұсынылады. 

4.13. Шоттағы ақшаға сот актілері негізінде соттар және сот орындаушылары сот орындаушыларының прокурор 

санкция берген қаулылары негізінде тыйым салуы мүмкін. Шоттағы ақшаға Қазақстан Республикасының қылмыстық іс 

жүргізу заңнамасында көзделген негіздер бойынша және тәртіппен мүлікке билік етуге уақытша шектеу, мәмілелер және 

мүлікпен өзге де операциялар жасауға шектеулер белгіленуі мүмкін. 

4.14. Салымшының келісімінсіз шоттан ақша алу Қазақстан Республикасының заң актілерінің ережелеріне сәйкес 

жүзеге асырылады. 

 

5-тарау. Салымшының құқықтары мен міндеттері 

5.1.Салымшы міндеттенеді:  

5.1.1. Шот ашу үшін, сондай-ақ қажет болған жағдайда, шот бойынша операцияларды жүргізу үшін Қазақстан 

Республикасының заңнамасына, Банктің ішкі құжаттарына және осы Шартқа сәйкес Банк талап ететін тиісті түрде 

ресімделген құжаттарды ұсынуға. 

5.1.2. Жалпы талаптар мен Шартқа сәйкес теңгемен шотқа ең төмен көлем  сомасынан төмен емес ақша енгізуге (қолма-

қол немесе қолма-қол емес тәртіпте); 

5.1.3. Салым (жинақ) сомасын мерзімінен бұрын талап еткен жағдайда, Банкке Салым (жинақ) сомасын  қайтару туралы 

белгіленген нысандағы жазбаша өтініш беруге. 

5.1.4. Салым (жинақ) сомасы жеткіліксіз болған жағдайда, Банк осы Шарттың талаптарына сәйкес есептелген және 

төленген сыйақы сомалары арасындағы айырманы ұстап қалған кезде жетіспейтін соманы банкке төлеуге. 

5.1.5. Осы Шарт бойынша банк қызметтерін операцияны жүзеге асыру кезінде қолданылатын банк тарифтерімен 

белгіленген мөлшерде және тәртіппен төлеуге, сондай-ақ банктің Интернет-ресурсында немесе Салымшының шолуы үшін 

қолжетімді банк үй-жайларында (филиалдарда және қосымша үй-жайларда) орналастырылған Тарифтердің өзгергені 

туралы өз бетінше білуге;  

5.1.6. Кез келген ауыртпалықтан бос ақшаның қажетті қалдығын шотта ұстап тұру арқылы Банктің комиссияларын 

төлеуге тиісті ақша сомасын шотты тікелей дебеттеу жолымен Банктің есептен шығару мүмкіндігін қамтамасыз етуге; 

5.1.7. Салымшыға тиесілі емес ақша шотқа қате есептелген жағдайда дереу Банкті хабардар етуге және 3 (үш) 

операциялық күн ішінде Банкке шотқа қате есептелген ақшаны қайтаруға; 

5.1.8. Банк талабы келіп түскен күннен бастап 3 (үш) операциялық күн ішінде шотқа қате есептелген ақшаны Банкке 

қайтармаған жағдайда қайтаруға; 

5.1.9. 3 (үш) операциялық күннен кешіктірмей үшінші тұлғалардың шотына қойылатын төлем талаптары негізінде 

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ақша алуға келісім беруге. Осы тармақтың күші 

Салымшының шоттан ақша алуға келісімі бар шарттар негізінде қойылатын төлем талаптарына қолданылмайды; 

5.1.10. Үшінші тұлғаларға Шотты басқару құқығы берілген кезде Банкке сенімхаттың түпнұсқасын беруге. Тұлғалар 

ауыстырылған күннен бастап 1 (бір) операциялық күн ішінде не сенімхат негізінде шотқа билік етуге уәкілетті 

тұлғалардың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған кезде бұл туралы Банкті жазбаша түрде немесе Тараптармен 

келісілген басқа да байланыс құралдары бойынша хабардар етуге және осындай өзгерістерді растайтын құжаттардың 

түпнұсқаларын ұсынуға. Салымшы хабарлама тәртібін орындамаған/тиісінше орындамаған жағдайда Банк салымшыға 

келтірілуі мүмкін залал үшін жауапкершіліктен босатылады;  



5 
«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ  заңды тұлғаның банктік салымы шартының жалпы талаптары   

 

5.1.11. Банкке өзінің бенефициарлық меншік иелері туралы ақпаратты қоса алғанда, ҚР "Қылмыстық жолмен алынған 

кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" заңының талаптарын 

Банктің орындауы үшін қажетті ақпаратты беруге; 

5.1.12. Салымшының құрылтай құжаттарына өзгерістер/толықтырулар енгізілген кезде, Салымшының орналасқан 

жерінің мекен-жайының, атауының, телефондардың, факс нөмірлерінің өзгеруі, мұндай өзгерістер/толықтырулар 

енгізілген күннен бастап 3 (үш) операциялық күн  ішінде бұл туралы Банкті жазбаша түрде немесе Тараптармен келісілген 

басқа да байланыс құралдары бойынша хабардар етуге және өзгерістерді растайтын құжаттардың хабардар етпеген және 

/ немесе уақтылы хабарламаған жағдайда, шартты орындауға байланысты ықтимал салдарға салымшы жауап береді; 

5.1.13. Кодтық сөзді кез келген үшінші тұлғаларға, Өкілді қопағанда,  жарияламауға. Салымшы оның салдарынан 

кодтық сөз үшінші тұлғаларға қол жеткізуге болатын фактіні анықтаған кезде, сондай-ақ Салымшының кодтық сөзін оның 

кінәсінен үшінші тұлғаларға жария еткен жағдайда, Салымшы кодтық сөзді жаңасына ауыстыру мақсатында осы фактінің 

пайда болғаны туралы Банкке дереу хабарлауға міндетті. Бұл ретте Банк үшінші тұлғалардың кодтық сөзді жария етуіне / 

алуына байланысты салдарға жауапты болмайды; 

5.1.14. Банктің салымшының төлем тапсырмаларын қате орындағаны туралы Банкке осындай орындалған сәттен 

бастап 1 (бір) опеарциялық күн ішінде хабарлауға;  

5.1.15. Банктен алынған барлық ақпаратты, оның ішінде хабарламалар мен үзінділерді дереу тексеруге. Егер Салымшы 

қандай да бір дәлсіздікті, дұрыс емес және/немесе толық орындамауды, санкцияланбаған банк операцияларының болуын 

анықтаса, ол дереу 1 (бір) операциялық күннен кешіктірмей бұл туралы банкке жазбаша нысанда хабарлауға; 

5.1.16. Шарттың қолданылу мерзімі ішінде, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда, 

банкке Қазақстан Республикасының заңнамасына және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес талап етілетін тиісті түрде 

ресімделген құжаттарды ұсынуға; 

5.1.17. Қазақстан Республикасының заңнамасына және Банк қойылатын талаптарға сәйкес Банктің шот бойынша 

операцияларды жүзеге асыруы жөніндегі нұсқауларды жазбаша түрде ресімдеуге және оларды банк белгілеген 

операциялық күн ішінде беруге; 

5.1.18. Банктің филиалдарында және олардың қосымша үй-жайларында, сондай-ақ Банктің www.hcsbk.kz Интернет-

ресурсында жалпы талаптар, Шарт талаптары туралы және жалпы талаптардың өзгеруі мен толықтырылуы туралы, 

Банктің Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген операцияларды жүзеге асырудың Жалпы талаптары туралы өз 

бетінше білуге; 

5.1.19. Жалпы талаптарға, Шартқа және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Банк алдында өзге де 

міндеттемелерді көтеруге. 

 

5.2. Салымшы құқылы:  

5.2.1. Жалпы талаптарда, Шартта және Банктің ішкі құжаттарының талаптарында белгіленген талаптарды ескере 

отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес уәкілетті тұлғаларға шотқа және/немесе ондағы ақшаға билік 

етуді сенім білдіруге; 

5.2.2. Банк тарифтерімен танысуға; 

5.2.3. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында, Банктің ішкі құжаттарында өзгеше көзделмесе, Банкке шотты 

жабу туралы өтінішті кез келген уақытта беруге; 

5.2.4. Қолма-қол ақшаны алудың болжамды күніне дейін Банктің ішкі құжаттарында белгіленген мерзімде 

салымшының қолма-қол ақшаға қажеттілігін анықтау үшін банкке өтінім беруге; 

5.2.5. Қазақстан Республикасының заңнамасында, Жалпы талаптарда және шартта белгіленген тәртіппен шоттағы 

ақшаға дербес билік етуге; 

5.2.6. Салым (жинақ) сомасын және ол бойынша есептелген сыйақыны Жалпы талаптарда және осы Шартта көзделген 

талаптарда, мөлшерде және тәртіппен алуға; 

5.2.7. Шот жағдайы туралы үзінді көшірмелер, анықтамалар және өзге де ақпарат алуға; 

5.2.8. Салымды (жинақты) орналастыру мерзімі аяқталғанға дейін кемінде 3 (үш) жұмыс күні бұрын Банк белгілеген 

нысанға сәйкес салымды (жинақты) орналастыру мерзімін ұзарту (ұзарту) туралы өтініш беру арқылы жалпы талаптарда, 

Шартта және тарифтік бағдарламаларда көзделген талаптарда салым (жинақ) мерзімін ұзартуға. 

5.2.9. Жазбаша өтініш негізінде шартты мерзімінен бұрын бұзу және шотты жабу және Банктен салымның (жинақтың) 

барлық сомасын, есептелген және төленбеген сыйақыны қайтаруды талап етуге; 

5.2.10. Депозиттік қызмет көрсету операцияларын жүргізу үшін Банкке жүгінуге; 

5.2.11. Банктен шоттан ақшаның дұрыс алынғанын растайтын құжаттардың көшірмелерін талап етуге; 

     5.2.12. Банк комиссиясының өлшемдерімен танысуға. 

 

6-тарау. Банктің құқықтары мен міндеттері 

6.1. Банк міндеттенеді:  

6.1.1. Салымшыға жеке сәйкестендіру кодын бере отырып, салымшы қол қойған өтініш негізінде салымшы 

құжаттардың толық пакетін ұсынған күннен кейінгі 1 (бір) операциялық күн ішінде шот ашуға; 

6.1.2. Салымшының өтініші бойынша  Шарт мерзімінен бұрын бұзылған жағдайда салым (жинақ) сомасын және ол 

бойынша есептелген сыйақыны жалпы талаптарда және  Шартта көзделген мөлшерде, тәртіппен және Тарифтік 

бағдарламалармен және Банктің ішкі құжаттарымен белгіленген мерзімде қайтаруға. Салымшының соманы алуға келмеуі 

Банк міндеттемелерін бұзу болып табылмайды; 

6.1.3. Салымшының тиісті түрде ресімделген нұсқаулары негізінде Банк комиссияларын алып қоюды ескере отырып, 

заңнамада белгіленген тәртіппен салымшының нұсқауларын және үшінші тұлғалар, оның ішінде мемлекеттік органдар 

және (немесе) мемлекеттік органдардың лауазымды адамдары және (немесе) Қазақстан Республикасының сот 
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орындаушылары ұсынған төлем құжаттарын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және 

мерзімде орындауға; 

6.1.4. Салымшының талап етуі бойынша төлем құжаттарының даналарын қоса бере отырып, шот бойынша жүргізілген 

операциялар туралы ақпаратты салымшының талап етуі келіп түскен күннен кейінгі операциялық күннен кешіктірмей 

қағаз тасығышта ұсыну жолымен шот бойынша жүргізілген операциялар туралы ақпарат беруге; 

6.1.5. Салымшыны жазбаша түрде немесе  Шартта көрсетілген басқа байланыс құралдары бойынша (Банктің қалауы 

бойынша) Салымшы жіберген төлем құжатын орындаудан бас тарту туралы хабардар етуге. Төлем құжатын орындаудан 

бас тарту күні осындай хабарлама жіберілген күн болып есептеледі; 

6.1.6. Шот бойынша операцияларды тоқтата тұру/шоттағы ақшаға тыйым салу туралы, осы шешімдердің күшін жою 

туралы шешім шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік уәкілетті органдарының немесе мемлекеттік уәкілетті 

органдарының лауазымды адамдарының тиісті жазбаша хабарламалары негізінде Салымшының шоты бойынша 

операцияларды қайта бастауға; 

6.1.7. Шот ашылғаннан кейін Салымшыға жеке сәйкестендіру кодтарын көрсете отырып, ашылған шоттар туралы 

анықтама беруге; 

6.1.8. Қазақстан Республикасының заңнамасына, Банктің ішкі құжаттарына, Жалпы талаптарға және Шартқа сәйкес 

шот бойынша операцияларды жүзеге асыруға; 

6.1.9. Салымшы берген өтінішке сәйкес Шартта және жалпы талаптарда көзделген тәртіппен Салымшының шотын 

жабуға; 

6.1.10. Салымшыда көрсетілген төлем құжаттарын орындау үшін қажетті ақша сомасы болмаған не жеткіліксіз болған 

жағдайда, Салымшының шотына ақша сомасы түскенге дейін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 

тәртіппен оларды орындау үшін жеткілікті инкассолық өкімдерді, төлем талаптарын картотекада қабылдауға және 

сақтауға; 

6.1.11. Салымшыға не ол уәкілеттік берген тұлғаға шоттың жай-күйі туралы мәліметтері бар ақпарат беруге; 

6.1.12. Шотта нақты жинақталған ақша сомасына банктің сыйақысын есептеуге; 

6.1.13. Операциялық күн ішінде үшінші тұлғалар қоятын төлем талаптары мен инкассалық өкімдерді қабылдауды 

жүргізуге. Алынған күннен кейінгі операциялық күннен кешіктірмей көрсетілген құжаттарды төлеуге және/немесе 

акцептке ұсынуға міндетті. Сондай-ақ бастамашыға (бенефициарға) акцептен немесе төлемнен бас тартуға, төлем талабын 

немесе инкассалық өкімді оны жөнелтушіге қайтару туралы хабарламаны беруге; 

6.1.14. Төлем тапсырмасын акцептеуден бас тартқан кезде төлем тапсырмасын алған күннен бастап 3 (үш) операциялық 

күннен кешіктірмей жөнелтушіге тиісті жазбаша немесе электрондық хабарлама жіберуге. 

6.1.15. Салымшыға Салымшының атына ресімделген жинақ шотын ашу туралы құжат беруге. 

6.1.16. Шарттың талаптарына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Салымшы алдында өзге де 

міндеттемелерді көтеруге. 

 

6.2. Банк құқылы:  

6.2.1. Салымшыдан Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес шот ашу және шот бойынша 

операциялар жүргізу үшін қажетті ақпарат пен құжаттарды талап етуге, сондай-ақ салымшыдан Қазақстан Республикасы 

заңнамасының талаптарына сәйкес жүргізілетін операцияларға қатысты қосымша қажетті ақпарат пен құжаттарды талап 

етуге; 

6.2.2. Салымшыға шоттың (тардың) жай-күйі, ол бойынша операциялар туралы мәліметтерді, сондай-ақ кез келген 

ақпараттық материалдарды (оның ішінде хабарламалар) байланыс арналары (оның ішінде SMS, e-mail, факс және т. б.) 

арқылы беруге. Салымшы осы Шартқа қол қоя отырып, банкке шоттар бойынша Банктің ақпарат беруіне ресми жазбаша 

келісім береді және Шарттың осы тармағына сәйкес ашық байланыс арналары бойынша Банк жіберген ақпаратты үшінші 

тұлғалардың рұқсатсыз алу тәуекелін сезінетінін растайды және осындай тәуекелді өзіне қабылдайды; 

6.2.3. Банкке шот бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы мемлекеттік уәкілетті органның өкімі түскен 

жағдайда шотты оқшаулауға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес мемлекеттік уәкілетті 

органдардың/уәкілетті тұлғалардың салымшының ақшасына тыйым салу туралы шешімдері түскен жағдайда шоттағы 

тиісті ақша сомасын оқшаулауға. 

6.2.4. Қазақстан Республикасының Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және 

терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен 

операциялар жүргізуден бас тартуға, шот бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға.  

6.2.5. "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" заңда және Қазақстан Республикасының "Қылмыстық жолмен алынған 

кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" заңында көзделген 

негіздер бойынша және тәртіппен Шартты орындаудан бас тартуға. Осы Шартты орындаудан біржақты бас тартуға 

"Төлемдер және төлем жүйелері туралы" заңда белгіленген жағдайларда жол берілмейді. Банк Салымшының атына  

Шартты орындаудан бас тарту туралы хабарламаны (толық) электрондық нысанда немесе пошта арқылы (Банктің қалауы 

бойынша) шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) операциялық күн ішінде жібереді. Хабарламада көрсетілген күннен 

бастап шарт бұзылды деп есептеледі, бұл ретте Тараптар арасында қандай да бір келісімдер жасасу талап етілмейді. Осы 

Шартты орындаудан біржақты бас тарту кезінде банк біржақты бас тарту күнінен бастап 5 (бес) күнтізбелік күннен 

кешіктірмей Шартты орындаудан біржақты бас тарту күніне Шартта көзделген мөлшерлеме бойынша сыйақы төлейді.  

6.2.6. Қазақстан Республикасының заңнамасында және Банктің ішкі құжаттарында көзделген жағдайларда шотты 

жабудан бас тартуға; 

6.2.7. Қазақстан Республикасының заңнамасында және шартта көзделген негіздер бойынша және тәртіппен, оның 

ішінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес үшінші тұлғалардың нұсқауы бойынша салымшының 

келісімінсіз оның шотынан ақша алуды жүргізуге.  
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6.2.8. Салымшының Банкте ашылған барлық Банктік шоттарынан алдын ала хабарлаусыз және Салымшының қосымша 

келісімінсіз ақшаны осы Шарттың негізінде Банкке тиесілі кез келген соманы алуға (есептен шығаруға), Салымшы осы 

Шартқа қол қою жолымен мұндай есептен шығаруға (тікелей дебеттеуге) сөзсіз келісім береді, оның ішінде мынадай 

жағдайларда: 

- қолданыстағы тарифтерге сәйкес ұсынылған банктік қызметтер үшін Банк комиссияларының сомасын ұстап қалу; 

- растаушы құжаттар болған кезде төлем құжаттарын қолдан жасау фактісін анықтау; 

- салымшының шотына ақшаны қате есептеу фактісін анықтау.  

6.2.9. Шот ашу үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында және Банктің ішкі құжаттарында көзделген кез келген 

құжаттарды, сондай-ақ осы Шартты орындау үшін қажетті қосымша құжаттарды талап етуге. 

6.2.10. Салымшы өзіне жүктелген функцияларды жүзеге асыру үшін Банкке қажетті құжаттар мен мәліметтерді 

ұсынбаған жағдайда Салымшының төлем құжатын орындаудан бас тартуға; Егер төлем құжатында Қазақстан 

Республикасының заңнамасында және/немесе осы Шарттың талаптарында белгіленген өзге де талаптар сақталмаған кезде 

қолдан жасау белгілері болса Салымшы төлемді/аударуды жүзеге асыру үшін қажетті ақша сомасын қамтамасыз етпеген 

жағдайда, Қазақстан Республикасының Заңнамасында және Банктің ішкі құжаттарында белгіленген талаптарға сәйкес 

келмейтін нысанда толтырылған және ұсынылған төлем құжаттарын ұсынуға; 

6.2.11. Қазақстан Республикасының Заңнамасында және жалпы талаптарда көзделген жағдайларда және тәртіппен 

салымшының шотын біржақты тәртіппен жабуға және шартты бұзуға. 

6.2.12. Салымшы ұсынған мәліметтердің дұрыстығын тексеру мүмкін болмаған не Салымшы (оның өкілі), 

бенефициарлық меншік иесі туралы деректерді жаңарту үшін қажетті мәліметтер мен ақпаратты салымшы ұсынбаған 

жағдайда, сондай-ақ Салымшыға қызмет көрсету үдерісінде Салымшы іскерлік қатынастарды Қылмыстық жолмен 

алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) немесе терроризмді қаржыландыру мақсатында пайдаланатыны туралы күдік 

туындаған жағдайда, Қазақстан Республикасының Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) 

және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы заңнамасында көзделген талаптармен Салымшымен 

іскерлік қатынастарды тоқтатуға.  

6.2.13. Қаржы мониторингін жүзеге асыратын және Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 

(жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі өзге де шараларды қабылдайтын уәкілетті 

мемлекеттік орган Салымшыны және/немесе Салымшының бенефициарлық меншік иесін терроризм мен экстремизмді 

қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізгені туралы ақпарат негізінде Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді 

қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы заңнамасына сәйкес Салымшының шоты бойынша шығыс операцияларын 

тоқтата тұруға. 

6.2.14. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, бір жақты тәртіппен, 

салымшының алдын ала келісімінсіз тарифтік бағдарламаның жалпы шарттарына өзгерістер енгізуге;.  

6.2.15. Шоттан ақшаны, оның ішінде тікелей дебеттеу жолымен, сондай-ақ Салымшының пайдасына ақшаны қате 

есептеу фактісі анықталған кезде, сондай-ақ Шартта және жалпы талаптарда көзделген жағдайларда төленген сыйақыны 

акцептсіз алуды (салымшының қосымша келісімінсіз) жүргізуге құқығы бар. 

6.2.16. Қазақстан Республикасының заңнамасында және Банктің ішкі құжаттарында көзделген жағдайларда 

салымшыға шот ашудан бас тарту; 

6.2.17. Шарттың қолданылу кезеңінде өз қалауы бойынша (оның ішінде Салымшы Шарт талаптарының бірін, жалпы 

талаптарды бұзған жағдайда) шартты орындаудан бір жақты тәртіппен бас тартуға және салымшыны Шартта көзделген 

тәсілмен хабардар ете отырып, егер өзге мерзімдер Банктің тарифтік бағдарламаларымен және ішкі құжаттарымен 

көзделмеген болса шартты бұзу күніне дейін 30 (отыз) күнтізбелік күнде Шартты бұзуға құқылы; 

6.2.18. Егер 6.1.7-тармаққа сәйкес хабарланған күннен бастап 3 (үш) ай өткеннен кейін Салымшы шот бойынша 

операцияларды бір жақты тәртіппен жария етуді және шоттағы ақша қалдығы болмаған кезде шотты жабуды 

жаңартпайды; 

6.2.19. Депозиттік қызмет көрсету операцияларын жүзеге асыруға, сондай-ақ Шарт талаптарын өзгертуге келісім 

беруден бас тарту; 

6.2.20. Шартта және Банктің ішкі құжаттарында көзделген негіздер бойынша Салымшы Банкке төлеген Банк 

комиссияларының барлық сомасы қайтаруға жатпайды; 

6.2.21. Тариф белгілеу және банк комиссияларын алу. Бұл ретте салымшы тарифтер туралы ақпарат алуға құқылы; 

6.2.22. Шарт мерзімін ұзартқан жағдайда, Салымшыны кемінде 1 (бір) күнтізбелік күн бұрын Шартта және Жалпы 

талаптарда көзделген тәсілдердің бірімен хабардар ете отырып, сыйақы мөлшерін біржақты тәртіппен өзгерту; 

6.2.23. Шот бойынша операциялар жасаудан (нұсқауларды акцептеуден): 1) Егер төлем құжаттарында банктің атауы, 

БСК (банктік сәйкестендіру коды), Салымшының атауы, жеке сәйкестендіру кодын, Салымшының жеке сәйкестендіру 

нөмірін және басқа да деректемелер көрсетілмесе не дұрыс көрсетілмесе; 2) төлем құжатында көрсетілген сомалар санмен 

және жазумен сәйкес келмесе; 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе Банктің ішкі құжаттарында 

көзделген жағдайларда бас тарту. 

 

7-тарау. Салым (жинақ) сомасын/Салым (жинақ) сомасының  бір бөлігін қайтару. Шотты жабу 

 

7.1. Салымның (жинақтың) толық сомасын не оның бір бөлігін мерзімінен бұрын алуды Банк салымшы белгіленген 

нысан бойынша жасалған, қағаз тасығышта ресімделген салым (жинақ) сомасын/салым (жинақ) сомасының бір бөлігін 

қайтаруға өтінішпен тікелей банк бөлімшесіне жүгінген кезде жүзеге асырады. 

7.2. Салымшының салымның (жинақтың) толық сомасын немесе оның бір бөлігін мерзімінен бұрын қайтару туралы 

өтініші Банкке түскен жағдайда, Банк Салымшыға салымның толық сомасын немесе қалған сомасын және есептелген 
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сыйақының қалдығын жалпы талаптарда, Шартта және тарифтік бағдарламаларда белгіленген мерзімде, тәртіппен және 

шарттарда қайтарады. Бұл ретте есептелген сыйақы қайта есептеуге жатады. Салымшының толық соманы талап етуі банк 

шотты жабу және Шартты бұзуға салымшының өтініші ретінде қаралуы мүмкін. 

7.3. Қайта есептеу нәтижелері бойынша анықталған банк артық төлеген сыйақы сомасы Салымшының салым (жинақ) 

сомасын мерзімінен бұрын қайтару/алып қою туралы талабын Банк алған күннен бастап 5 (бес) операциялық күн ішінде 

Салымшы Банкке қайтаруға жатады. Салымшының артық төленген сыйақының мұндай сомасын Банкке қайтаруы 

Салымшының Банкте ашылған кез келген Банктік шотынан, оның ішінде ағымдағы шоттан және (немесе) шоттан ақшаны 

тікелей дебеттеу жолымен қолма-қол ақшасыз аударыммен жүргізілуі мүмкін.  

7.4. Шарттың талаптарына сәйкес салым (жинақ) сомасы бойынша сыйақыны қайта есептеуге байланысты бұрын 

ұсталған салық сомасы мен ұстап қалуға жататын салық сомасы арасындағы айырманы Банк Шарттың қолданылуы 

тоқтатылған күннен бастап 8 (сегіз) операциялық күні ішінде салымды/ (жинақ)/салымның (жинақтың) бір бөлігін 

қайтаруға өтініште көрсетілген Салымшының ағымдағы не өзге де Банктік шотына қайтаруды жүзеге асырады. 

7.5. Салымды (жинақты) қайтаруды, оның ішінде мерзімінен бұрын қайтаруды Банк салымның (жинақтың) сомасын 

және ол бойынша есептелген сыйақыны салымды/(жинақты)/салымның (жинақтың) бір бөлігін қайтаруға арналған 

өтініште көрсетілген салымшының ағымдағы шотына немесе өзге Банктік шотына аудару жолымен жүзеге асырады.  

7.6. Салымды (жинақты) толық қайтару және шартты бұзу туралы өтініш қабылданған жағдайда: 

− Банк Салымшының өтініші қабылданған күннен кейінгі күннен бастап Шарт шеңберінде қызметтер көрсетуді 

тоқтатады; 

- осы Шарт бойынша Салымшының міндеттемелері алынған қызметтер үшін Банкпен толық есеп айырысқаннан кейін 

ғана тоқтатылады. 

7.7. Банк бір жақты тәртіппен кез келген сәтте және салымшыға шартты тоқтату себептерін түсіндірмей осы Шартты 

орындаудан бас тартуға құқылы. 

        Мұндай жағдайда Шарт Банк пен салымшы шарттан бас тарту туралы хабарлама табыс етілген күнге дейін 

қабылданған өз міндеттемелерін орындағаннан кейін қолданылуын тоқтатады. 

7.8.  Салымшының шоттардың бірін (Банк салымшыға осы Шарт бойынша бір мезгілде бірнеше шот ашқан жағдайда) 

жабуы басқа шоттарды автоматты түрде жабуға және басқа шарттарды бұзуға әкеп соқпайды. 

7.9. Шот жабылған күннен бастап Банк Салымшының жабық шот бойынша төлем құжаттарын орындауға қабылдауды 

тоқтатады, сондай-ақ келіп түскен ақшаны жөнелтушінің атына аудара отырып, шотқа есептеуді тоқтатады. 

7.10. Барлық шоттарды жабу кезінде Салымшы оның заңды досьесін қалыптастыру үшін ұсынған құжаттарды Банк 

қайтармайды. 

 

8-тарау. Сенімхат негізінде шот бойынша операцияларды жүзеге асыру 

 

8.1. Жалпы талаптарға сәйкес Банктегі шоттағы ақшаға иелік ету құқығын Салымшының басшысы және (немесе) 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен ол уәкілеттік берген өзге де тұлғалар 

пайдаланады.   

8.2. Банктің сенімхат бойынша операциялар жүргізуі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және 

Банктің ішкі рәсімдеріне сәйкес жүзеге асырылады. 

8.3. Салымшы жоғарыда көрсетілген мән-жайлар туындаған сәттен бастап 1 (бір) операциялық күн ішінде сенімхаттың 

күшін жою, Банктегі Салымшының шотындағы ақшаға билік етуге уәкілетті тұлғаларды ауыстыру не олардың 

өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы жазбаша хабарлауға міндетті. 

8.4.Салымшы Банкке Өкілдің  шот бойынша операцияларды жүргізуден мынадай жағдайларда бас тарту құқығын 

береді: 1) оларға ҚР қолданыстағы заңнамасының нормаларына сәйкес келмейтін сенімхат берген; 2) Егер сенімхатта 

салымшының қолы Банктегі қол қою үлгілері бар құжатқа сәйкес келмесе; 3) сенімхатта Өкілдің қажетті өкілеттіктері 

болмаған жағдайда. 

8.5. Банк салымшының алдында: 1) Салымшы шотқа билік етуге уәкілеттік берген сенім білдірілген өкілдің іс-әрекеті 

үшін; 2) Жалпы талаптың 5.3-тармақ талаптары бұзылған жағдайда жауапты болмайды. 

8.6.Салымшы шоттағы ақшаны үшінші тұлғаларға иелік ету жөніндегі өкілеттіктерді беруге жауапты болады. 

8.7. Егер Өкіл  Салымшының шотына иелік еткен жағдайда, оған: 1) Қазақстан Республикасы заңнамасының 

талаптарына сәйкес ресімделген, бірінші басшы мен бас бухгалтер (штатта болған жағдайда) қол қойған, шотты билік ету 

кезінде ұсынатын шоттағы ақшаға билік ету құқығына сенімхаттың түпнұсқасын ұсынуы қажет. Сенімхатта Салымшы 

Өкіл берген шотты (шоттарды) басқару жөніндегі өкілеттіктің қажетті тізбесі болуы тиіс; 2) Банкте сақталатын жоғарыда 

көрсетілген сенімхаттың нотариалды куәландырылған көшірмесі; 3) Өкілдің қол қою үлгісі бар нотариалды 

куәландырылған құжат; 4) Салымшының бірінші басшысының немесе оның міндетін атқарушы тұлғаның Өкілге  шоттағы 

ақшаға билік етуге өкілеттік беру туралы бұйрығы. 

8.8. Салымшы шартқа қол қою арқылы Банкке Салымшыдан сенімхаттың берілгені/күшін жою туралы растауды алуды 

қоса алғанда, сенімхатты беру немесе күшін жою фактісін анықтау бойынша іс-шаралар жүргізуге, сондай-ақ жоғарыда 

көрсетілген іс-шараларды өткізу кезеңінде Банкке сенім білдірілген өкіл сенімхат ұсынған сәттен бастап 3 (үш) 

операциялық күн ішінде шот бойынша операцияларды жүзеге асырмауға құқық береді.  

 

9-тарау. Тараптардың жауапкершілігі 

 

9.1. Тараптар Шарт бойынша қабылданған өз міндеттемелерін орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда, шарт 

бойынша өз міндеттемелерін бұзған Тарап Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жауаптылықта болады. 
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9.2.Тараптар шарт бойынша өзіне алған міндеттемелерді,еңсерілмейтін күш жағдайлары туындаған кезде жалпы 

талаптарды бұзғаны үшін жауапты болмайды. 

9.3.Банк банкке байланысты емес себептер бойынша туындаған және Салымшының Банк хабарламаларын және 

шоттар бойынша есептерді/көшірмелерді уақтылы алмауына немесе алмауына әкеп соқтырған техникалық іркілістер 

(электр қорегі мен байланыс желілерінің ажыратылуы/зақымдануы, Банктің бағдарламалық қамтамасыз етуі мен деректер 

базасының бұзылуы, төлем жүйелеріндегі техникалық іркілістер) жағдайында, сондай-ақ Банктің бақылау саласынан тыс 

және Банктің Шарт талаптарын орындамауына әкеп соққан өзге де жағдайларда мүліктік жауапкершіліктен босатылады. 

9.4. Банк Шарт бойынша өз міндеттерін орындамағаны/тиісінше орындамағаны үшін, оның ішінде Банкке шот 

бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру, шоттағы ақшаға тыйым салу туралы уәкілетті мемлекеттік органдардың 

және/немесе лауазымды тұлғалардың шешімдері/қаулылары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 

ақшаға даусыз (акцептсіз) тәртіппен өндіріп алуға құқығы бар үшінші тұлғалардың нұсқаулары түскен жағдайда шотқа 

ақшаны есепке алудың мүмкін еместігі үшін жауапты болмайды. Шот бойынша операцияларды негізсіз тоқтата тұру 

және/немесе Салымшының шотындағы ақшаға тыйым салу үшін Салымшының шоттары бойынша операцияларды тоқтата 

тұру туралы және/немесе Салымшының шотындағы ақшаға тыйым салу туралы шешім ұсынған мемлекеттік орган 

жауапты болады. Үшінші тұлғалардың нұсқаулары бойынша Салымшының шоттарынан ақшаны негізсіз алуға (есептен 

шығаруға) осындай нұсқауларды жөнелтушілер жауапты болады. Банк салымшының оның келісімінсіз шоттардан ақшаны 

есептен шығаруға қарсы қарсылығының мәні бойынша қарамайды. 

9.5. Бұл ретте Салымшының келісімінсіз шоттан ақша алу, шот бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру және 

шоттағы ақшаға тыйым салу: Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, тиісті түрде ресімделген 

құжаттардың негізінде ғана жүргізіледі. Банк мұндай жағдайларда салымшының шеккен шығындары үшін жауап 

бермейді. 

9.6. Банк Салымшы шот(тар) ашу үшін ұсынған құжаттардың шынайылығы мен растығына жауап бермейді. 

9.7. Банк Салымшының қате орындалған төлем құжаты үшін, егер мұндай төлем құжатында қатеге Салымшы жол 

берсе, жауапты болмайды. 

9.8. Салымшы және/немесе үшінші тұлғалар төлем құжаттарын тиісінше ресімдемеген жағдайда, Банк шот бойынша 

операцияларды уақтылы жүргізбегені үшін жауапты болмайды. 

9.9. Банк, егер шотқа(тарға) билік ету құқығын жоғалтқан аталған тұлғалардың өкілеттіктерін тоқтату қол қою 

үлгілері бар құжатты ауыстыру арқылы банкке уақтылы құжатпен расталмаған жағдайда, шотқа(тарға) билік ету құқығы 

бар тұлғалар Салымшыға келтірген зиян үшін жауапты болмайды. 

9.10. Банк Салымшының не үшінші тұлғалардың анық емес, толық емес немесе дәл емес нұсқаулықтары нәтижесінде 

және Банкке байланысты емес басқа да себептер бойынша туындаған шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны 

немесе тиісінше орындамағаны үшін Салымшының алдында жауап бермейді. 

9.11. Кез келген жағдайда Банктің шарт бойынша жауапкершілігі Банктің кінәлі әрекеттерімен/әрекетсіздігімен 

салымшыға келтірілген нақты залалдың мөлшерімен шектеледі. Нақты залалды өтеу Қазақстан Республикасының 

заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады. 

9.12. Банк Салымшы Шарт талаптарын бұзған кезде өз міндеттерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны 

үшін жауап бермейді. 

9.13. Салымшы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзі жасайтын операциялардың заңдылығы үшін, 

сондай-ақ Шартта көзделген қызметтерді жүзеге асыру үшін негіз болатын Банкке ұсынылатын құжаттардың дұрыстығы 

үшін жауапты болады..  

 

10-тарау. Құпиялылық 

 

10.1. Салымшы мен Банк Шарт бойынша банктік құпияның, қаржылық, коммерциялық және басқа да ақпараттың қатаң 

құпиялылығын сақтауға міндетті. 

Осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген міндеттемелер Банктің Банктік құпияны, дербес деректерді, қаржылық, 

коммерциялық және шарт бойынша басқа да ақпаратты ашуға, беруіне (банктің таңдауы бойынша кез келген тәсілмен, 

қағаз және электрондық тасымалдағышта) рұқсат етілетін жағдайларға қолданылмайды. 

10.2. Шартқа қол қоя отырып, Салымшы Шарт негізінде және Салымшының қандай да бір қосымша келісімінсіз 

үшінші тұлғаларға кез келген ақпаратты, анықтамаларды, құжаттарды, мәліметтерді, құпия ақпаратты, Банктік құпияны, 

оның ішінде: 

1) Банктің ірі қатысушылары болып табылатын заңды тұлғаларға, Банктің аффилиирленген заңды тұлғаларына 

мәліметтер беру; 

2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік органдарға, соттарға, мемлекеттік және жеке сот 

орындаушыларына, сондай-ақ банк омбудсменіне мәліметтер беру 

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген әр түрлі аудит жүргізу кезінде аудиторлық ұйымға мәліметтер 

беру; 

4) Банк пен үшінші тұлғалар арасындағы азаматтық-құқықтық мәмілелер шеңберінде үшінші тұлғаларға мәліметтер 

беру; 

5) Банк Шарт бойынша өзінің талап ету құқығын беретін кез келген үшінші тұлғаларға мәліметтерді, салымшыға 

және/немесе шартқа және/немесе Банк пен Салымшы арасында жасалған, оның ішінде Қазақстан Республикасының 

заңнамасында айқындалғандай, банктік құпияны құрайтын, өзінің қолданылуын тоқтатқан өзге де шарттарға қатысы бар 

барлық және кез келген ақпаратты, сондай-ақ коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны беру; 

6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес корреспондент-банктердің сұратуы бойынша Қылмыстық жолмен 

алынған кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл бағдарламалары шеңберінде мәліметтер беру. 
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10.3. Тараптардың Шартқа байланысты бір-біріне беретін кез келген ақпарат, сондай-ақ Шартты жасасу фактісінің 

өзі құпия ақпарат болып табылады. 

10.4. Банк Шартқа сәйкес Салымшыға және Банк көрсететін қызметтерге қатысты ақпараттың құпиялылығын 

қамтамасыз ету үшін өзіне байланысты барлық шараларды қолданады. 

10.5. Егер құпиялылық Салымшының кінәсінен бұзылса немесе құпия ақпарат белгілі болса немесе басқа көздерден 

үшінші тұлғаларға белгілі болса, Банк жауапты болмайды..  

10.6. Шартқа қол қоя отырып, Салымшы шотты (шоттарды) ашу, жүргізу және жабу, Шартта көзделген 

операцияларды жүзеге асыру мақсаттары үшін Банк Қазақстан Республикасы заңнамасының, оларда бекітілген ақпаратты 

ашу деңгейін сақтау қажеттілігін белгілейтін Банктің ішкі құжаттарының ережелеріне сәйкес кез келген ақпаратты ашуды 

талап етуге құқылы екендігімен келіседі, ал Салымшы Банкке, оның бірінші талап етуі бойынша, Шартта көзделгендей, 

банк белгілеген мерзімде және Банктің құпиялылық талаптарын сақтай отырып, кез келген ақпаратты беруге міндеттенеді.  

10.7. Салымшы Банкке Банктің барлық көздерден жинауға және өңдеуге, салымшы туралы кез келген ақпаратты, оның 

ішінде банктік және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты, салымшы өкілінің дербес деректерін 

таратуға (бұдан әрі-Салымшы) өзінің сөзсіз келісімін береді, сондай-ақ Банк, Салымшы және (немесе) кез келген үшінші 

тұлғалар, оның ішінде Салымшы және (немесе) Банк мән-жайлармен немесе қатынастармен байланысты (- тармен) 

арасында кез келген қатынастардың туындауына немесе туындау мүмкіндігіне байланысты, мыналарды қоса алғанда, 

бірақ олармен шектелмей, кез келген қатынастардың туындауына немесе пайда болуына байланысты, сондай-ақ Банк, 

Салымшы және (немесе) Салымшы және (немесе) Банк: Банктік және өзге де қызметтерді көрсетуге; Банк, Салымшы және 

(немесе), (бағалау және (немесе) сақтандыру (егер көзделсе) және т. б.); хабарламаларды, талаптарды жолдауға, сондай-

ақ Банктің қызметтері туралы, оның ішінде хабардар етуге; кез келген мәліметтер мен ақпаратты сұрау салуға және алуға; 

сондай-ақ ақпаратты жинау, өңдеу және тарату қажеттілігі туындайтын/бар өзге де жағдайларда ақпаратты жинау, өңдеу 

және тарату Банктің қалауы бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін кез келген тәсілдермен 

жүзеге асырылады. 

10.8. Банк:  

1) Банк заңнаманың талаптарына, жасалған шарттарға сәйкес осындай іс-әрекеттерді жасауға және өзге де жағдайларда 

ақпаратты трансшекаралық беруді жүзеге асыруға міндетті немесе құқылы болған кезде уәкілетті мемлекеттік органдарға 

және кез келген өзге тұлғаларға ақпарат беруге; 

2) ақпаратты, оның ішінде Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы Банктер және банк қызметі 

туралы" заңына сәйкес таратуға;  

3) Ақпаратқа қол жеткізу талаптарын дербес анықтауға; 

4) Банкпен құқықтық қатынастар тоқтатылғаннан кейін Қазақстан Республикасының заңнамасында және Банктің ішкі 

құжаттарында белгіленген сақтау мерзімі ішінде кез келген тасығыштарда ақпаратты сақтауға міндетті. Банк кез келген 

үшінші тұлғаларға ақпаратты жинау, өңдеу және беру бойынша Банк жасайтын іс-әрекеттер туралы ешкімге хабарлауға 

міндетті емес. Салымшы 3 (үш) операциялық күн ішінде Банкке жаңа ақпарат, ол Банкке берген ақпараттың кез келген 

өзгерістері және/немесе толықтырулары туралы жазбаша хабарлауға құқылы. 

 

11-тарау. Шарттың талаптарын өзгерту және оны бұзу тәртібі 

 

11.1. Шартқа өзгерістер енгізу Жалпы талаптарды өзгерту жағдайларын және Қазақстан Республикасының 

заңнамасында көзделген өзге де жағдайларды қоспағанда, Тараптардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын 

қосымша келісімге қол қоюы арқылы жазбаша нысанда ресімделеді. 

11.2. Жалпы талаптар мен тарифтерге, оның ішінде оларды жаңа редакцияда жазу арқылы өзгерістер мен 

толықтырулар енгізуді Банк Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын және Жалпы талаптарда белгіленген 

ерекшеліктерді ескере отырып, бір жақты тәртіппен жүзеге асырады..  

      11.3. Салымшы шартты мерзімінен бұрын бұзуға, Салым (жинақ) сомасын және Шартта белгіленген сыйақы 

мөлшерлемесі бойынша есептелген Банк сыйақысын алуға құқылы. 

Банк Шартты бұзған кезде тарифтерге сәйкес комиссия алуға құқылы. 

11.4. Салымшы шарт бойынша міндеттемелерді бұзған жағдайда, Банк Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сәйкес Салымшыны шартта белгіленген мерзімде бұл туралы жазбаша хабардар ете отырып, шартты мерзімінен бұрын 

бұзуға құқылы. 

11.5. Банк Жалпы талаптардың өзгергені туралы осындай өзгерістер күшіне енгенге дейін 10 (он) күнтізбелік күннен 

кешіктірмей, ақпаратты Банктің интернет-ресурсында орналастыру арқылы хабарлайды. 

11.6. Салымшы жалпы талаптардың өзгертілген редакциясымен келіспеген жағдайда, ол Жалпы талаптардың 

өзгертілген редакциясы орналастырылған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде шартты бұзуды талап етуге 

құқылы. Егер көрсетілген мерзімде шартты бұзу жөніндегі талап Банкке түспесе, бұл мән-жай салымшының Шарттың 

жаңа (өзгертілген) редакциясымен келісімін және енгізілген өзгерістерді ескере отырып, тұтастай оған қосылуын 

білдіреді. 

Бұрын қолданыста болған Жалпы талаптардың барлық талаптары банктің Интернет-ресурсында орналастырылған 

Жалпы талаптардың жаңа редакциясы күшіне енген күннен бастап өз қолданысын тоқтатады. 

11.7. Жалпы талаптар мен тарифтердің кез келген өзгерістері мен толықтырулары, оның ішінде жалпы талаптардың 

Банк бекіткен жаңа редакциясы олар күшіне енген күннен бастап жалпы талаптарға қосылған, оның ішінде өзгерістер мен 

толықтырулар күшіне енген күннен бұрын жалпы талаптарға қосылған барлық тұлғаларға бірдей қолданылады. 

11.8. Шартты біржақты бұзу және Банк тарапынан шотты жабу салымшыға жоғарыда көрсетілген хабарлама 

жіберілген күннен бастап 10 (он) операциялық күн өткен соң, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 
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(жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамада көзделген жағдайлар туындаған 

кезде салымшыға тиісті хабарлама жіберу жолымен жүзеге асырылады. 

 

12-тарау. Өзге де талаптар 

 

12.1. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шоттан ақша алу құқығы бар үшінші тұлғалардың нұсқауларын 

Банк Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімде орындайды. 

12.2. Банк салым (жинақ) сомасының бір бөлігіне ауыртпалық салынған жағдайларды қоспағанда, уәкілетті мемлекеттік 

органның және (немесе) лауазымды тұлғаның шот бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы шешімі және 

(немесе) өкімі, сондай-ақ мүлікке билік етуді уақытша шектеу туралы актілер, тыйым салу туралы актілер Банкке түскен 

кезде салымшының өтініші бойынша шот бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұрады және салым (жинақ) (егер бұл 

Шарт  талаптарында көзделсе, салымның (жинақтың) бір бөлігін) беруді жүзеге асыруға құқығы жоқ. 

12.3. Салымның (жинақтың) барлық сомасына ауыртпалықтар болған кезде (тыйым салу/шығыс операцияларын 

тоқтата тұру туралы өкім) сыйақыны есептеу салым (жинақ) мерзімі аяқталғанға дейін жүзеге асырылады. Салым (жинақ) 

мерзімі аяқталғаннан кейін Банк салымды (жинақты) орналастыру мерзіміне ғана есептелген сыйақыны төлейді.  

12.4. Уәкілетті мемлекеттік органдардың және/немесе лауазымды тұлғалардың және/немесе сот орындаушыларының 

ауыртпалықтары (тыйым салу/шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкім) болған кезде мүлікке билік етуді салым 

(жинақ) сомасының бір бөлігіне уақытша шектеу туралы акт келіп түскен және Салымшының ауыртпалықтан бос салым 

(жинақ)  сомасын мерзімінен бұрын қайтару туралы өтінішін алған кезде Банкте ауыртпалықтан бос салым (жинақ) сомасы 

салымшының ағымдағы шотына аударуға жатады. Салымшының шотындағы ақшаға салынған тыйым тиісті құжат және 

салымшының ақшасына тыйым салу құқығы бар тұлғаның ақшаға тыйым салу туралы өзі бұрын қабылдаған актінің күшін 

жою туралы не Банк шоттағы ақшаға бұрын салынған тыйым салуды орындау үшін ұсынылған инкассалық өкімді 

орындағаннан кейін не Қазақстан Республикасының "Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі 

туралы" заңында көзделген жағдайларда алынып тасталады.  

12.5. Салымшы Банкке Шарттың талаптарына сәйкес Салымшының Банкке қайтаруы тиіс, салымшыға төленген 

сыйақы сомасын қоса алғанда, Шарт бойынша берешектің барлық сомасын Салымшының Банкте ашылған банк 

шоттарынан осындай шоттарды тікелей дебеттеу жолымен, сондай-ақ Банктің басқа Банктерде, Банк операцияларының 

жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда ашылған Салымшының шоттарына қойылатын төлем талаптарын қою 

жолымен, сондай-ақ үшінші тұлғалардың шотқа қойылатын төлем талаптары негізінде ақшаны алып қою. Банктің алып 

қоюына өзінің сөзсіз келісімін береді. 

12.6. Шарт жасасумен және Жалпы талаптарға қосылумен Салымшы Банкке оның ағымдағы және/немесе шоттарына 

ақша түсуінен Банк комиссияларының сомасын ұстауға, сондай-ақ салымшының шотына қате есептелген ақшаны 

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен кез келген Банктердегі оның кез келген шоттарынан 

алуға келісім/рұқсат береді. 

12.7.Салымшы жалпы талаптарға қосыла отырып, салымшы Банк үшін байланыс ретінде нөмірі жазбаша көрсетілген 

телефон арқылы, оның ішінде Интернет Банкинг жүйесі арқылы, sms-хабарламалар, мобильдік қосымшалар арқылы, 

электрондық пошта арқылы, Шартқа қатысты шарттар, талаптар, акциялар және т.б. туралы жазбаша хабарлама/талаптар 

жіберу арқылы оны банктің хабарлауына/хабарлауына келісім береді. Банк осындай телефон қоңыраулары/sms-

хабарламалар, электрондық хаттар арқылы берген ақпарат шартқа қол қою арқылы оның келісімімен берілген Салымшы 

болып танылады. 

12.8. Шартқа қол қою және Жалпы шарттарға қосылу арқылы салымшы Банкке қашықтан қол жеткізу арқылы ауызша 

жүгінген кезде, сондай-ақ салымшының Интернет-банкинг жүйесі арқылы Шарттың талаптары туралы, шотқа 

жарналардың түсуі және шартта көзделген код сөзін хабарлау/ көрсету кезінде шоттың жай-күйі туралы ақпарат беруге 

келісім береді. Кодтық сөзді үшінші тұлғаларға беру, сондай-ақ дұрыс емес деректемелерді ұсыну немесе Банктен 

Интернет-банкинг жүйесінде жауап алу үшін үшінші тұлғаларға деректемелерді ұсыну жауапкершілігі салымшыға 

жүктеледі. 

12.9.Шартқа қол қою арқылы және Жалпы талаптарға қосыла отырып, сСлымшы Банктің қылмыстық әрекеттерге және 

ақшаны жылыстату жөніндегі сызбаларға Банктің тартылу жағдайларын болдырмау және Қылмыстық жолмен алынған 

кірістерді заңдастыру, терроризм, алаяқтық, сыбайлас жемқорлық және т. б. сияқты ақшаны жылыстату жөніндегі 

схемаларды белсенді жұмыс істейтіндігін мойындайды және келіседі. Осыған байланысты банк өз қалауы бойынша банк 

салымшыларына және банк салымшылары жасайтын, мезгіл-мезгіл өзгеруі мүмкін мәмілелер мен операцияларға белгілі 

бір талаптарды белгілейді. Мәселен, Банк Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес банк салымшысының қандай 

да бір мәмілесі немесе операциясы ерекше операция (мәміле) ретінде айқындалуы және күдікті санатқа жатқызылуы 

мүмкін критерийлер/негіздер белгілеуі мүмкін.  

13-тарау. Форс-мажор 

13.1. Тараптар еңсерілмейтін күш жағдайлары: су тасқыны, жер сілкінісі, дүлей апаттар, блокадалар, ереуілдер, 

әскери іс-қимылдар, террористік актілер туындаған кезде шарт бойынша өзіне алған міндеттемелерді бұзғаны үшін, 

Тараптардың еркінен тыс және нысанасына тікелей қатысы бар, Тараптар алдын ала көре алмаған және Шарт бойынша 

міндеттемелерді орындауға тікелей ықпал еткен уәкілетті мемлекеттік органдардың, Қазақстан Республикасы Ұлттық 

Банкінің, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу мен дамыту жөніндегі агенттігінің шектеу-тыйым салу 

сипатындағы актілерді/шараларды, бағдарламалық қамтамасыз етудің іркілістері, электр энергиясының ажыратылуы, 

байланыс желілерінің зақымдануы және басқа да жағдайлар. 
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13.2. Тараптар қысқа мерзімде қолайсыз салдардың алдын алу және жою жөнінде өздеріне байланысты барлық 

шараларды қабылдауға міндетті. 

13.3. Шарт бойынша міндеттемелерді орындау еңсерілмейтін күш мән-жайларына байланысты мүмкін болмайтын 

тарап форс-мажорлық мән-жайлар басталған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде еңсерілмейтін күш мән-жайларының 

пайда болуының басталуына және аяқталуының ықтимал мерзімдеріне қатысты басқа Тарапты хабардар етуге тиіс. 

Құзыретті уәкілетті органдар (ұйымдар) берген құжаттар осындай жағдайлар мен олардың қызметі туралы куәландыратын 

жеткілікті негіз болып табылады. 

13.4. Шарт бойынша міндеттемелерді орындаудың мүмкін еместігі пайда болған Тараптың оны жауапкершіліктен 

босататын мән-жайлардың басталуы туралы хабардар етпеуі немесе уақтылы хабарламауы оны форс-мажорлық мән-

жайлардың басталу фактісіне сілтеме жасау құқығынан айырады. 

 

14-тарау. Дауларды шешу 

 

14.1. Жанжалды жағдайлар туындаған кезде Тараптар мынадай іс-қимылдарды жүзеге асырады: 

1) Салымшы өтінішті жазбаша түрде жібереді немесе Банктің интернет - ресурсында электрондық өтінішті 

қалдырады, банктің байланыс орталығына 8-8000-801-880 телефоны бойынша немесе 300 нөміріне ұялы телефоннан 

мекен-жайын, телефон нөмірін, шағым мазмұны мен өзге де ақпаратты көрсете отырып жүгінеді; 

2) Банк Салымшының өтінішін Қазақстан Республикасының азаматтардың өтініштерін қарау тәртібі туралы 

қолданыстағы заңнамасында белгіленген мерзімде қарайды; 

3) Банк Салымшыға Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жазбаша түрде немесе Банкке 

жіберілген өтініште көрсетілген телефон нөмірі бойынша жауап береді. 

14.2. Банк пен Салымшы арасында туындауы мүмкін барлық даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер жолымен 

шешілетін болады. Даулы мәселелерді келіссөздер жолымен реттеу мүмкін болмаған кезде даулар Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес Банктің не оның филиалының орналасқан жері бойынша сотқа қарауға беріледі. 

14.3. Тараптардың бірі қайта ұйымдастырылған жағдайда Шарт бойынша құқықтар мен міндеттер тоқтатылмайды 

және Тараптардың құқықтық мирасқорларына ауысады. 

 


