"Capital Bank Kazakhstan" АҚ Басқармасымен
БЕКІТІЛДІ
2015 жылғы "14"қыркүйектегі №П/15 хаттама
(Басқарманың 23.11.2015 ж. №П/15 шешімі) өзгертулермен
(Басқарманың 29.01.2016 ж. №П/16 шешімі) өзгертулермен
(Басқарманың 27.06.2016 ж. №П/16 шешімі) өзгертулермен
(Басқарманың 25.01.2017 ж. №П/17 шешімі) өзгертулермен
(Басқарманың 06.03.2018 ж. №П/18-014 шешімі) өзгертулермен
(Басқарманың 25.09.2018 ж. №П/18-054 шешімі) өзгертулермен
(Басқарманың 23.10.2018 ж. №П/18-058 шешімі) өзгертулермен
(Басқарманың 27.11.2018 ж. №П/18-065 шешімі) өзгертулермен
(Басқарманың 28.05.2019 ж. №П/19-24 шешімі) өзгертулермен
(Басқарманың 11.06.2019 ж. №П/19-27 шешімі) өзгертулермен
(Басқарманың 13.08.2019 ж. №П/19-35 шешімі) өзгертулермен

УТВЕРЖДЕН
Решением Правления АО "Capital Bank Kazakhstan"
протокол №П/ 15 от "14" сентября 2015 года,
c изменениями (решение Правления №П/15 от 23.11.2015 г.)
c изменениями (решение Правления №П/16 от 29.01.2016 г.)
c изменениями (решение Правления №П/16 от 27.06.2016 г)
c изменениями (решение Правления №П/17 от 25.01.2017 г)
c изменениями (решение Правления №П/18-014 от 06.03.2018 г.)
c изменениями (решение Правления №П/18-058 от 23.10.2018 г.)
c изменениями (решение Правления №П/18-065 от 27.11.2018 г.)
c изменениями (решение Правления №П/19-24 от 28.05.2019 г.)
c изменениями (решение Правления №П/19-27 от 11.06.2019 г.)
c изменениями (решение Правления №П/19-35 от 13.08.2019 г.)

"Capital Bank Kazakhstan" АҚ жеке
тұлғалар үшін банк қызметін көрсету
шарты (Қосылу шарты)
1.
Жалпы ережелер
1.1. Осы Банк қызметін көрсету шарты
(бұдан әрі мәтін бойынша – Шарт) "Сapital
Bank Kazakhstan" АҚ-да (бұдан әрі – Банк)
қызмет көрсетудің стандартты шарттарын
белгілейтін қосылу шарты болып табылады, ол
Банктің уәкілетті органымен бекітіледі және
Банктің
Интернет
сайтындағы
www.capitalbank.kz мекенжайы бойынша вебсайтында
және
Банктің
филиалдарында/бөлімшелерінде
орналастырылады.
Шарттың
талаптарын
Салымшы/Клиент
қандай
да
бір
артықшылықсыз Шартқа тұтас қосылу арқылы
қабылдануы мүмкін.
1.2. Салымшы/Клиент Шартта белгіленген,
қызметке қосылу туралы қол қойылған
өтінішті берген және оны қолымен және
Банктің уәкілетті органының мөртаңбасымен
куәландырғаннан кейін ғана жасалған болып
саналады. Өтініш қазақ және орыс тілдерінде
заңды күші бірдей 2 (екі) данада жасалады. Бір

Договор банковского обслуживания
(Договор присоединения) для физических
лиц АО "Capital Bank Kazakhstan"
1.
Общие положения
1.1. Настоящий
Договор
банковского
обслуживания (далее по тексту - Договор)
является
договором
присоединения,
определяющим
стандартные
условия
предоставления услуг в АО "Сapital Bank
Kazakhstan"
(далее
–
Банк),
который
утверждается уполномоченным органом Банка и
размещается на официальном веб-сайте Банка в
сети Интернет по адресу www.capitalbank.kz и в
Филиалах/Отделениях Банка. Условия Договора
могут быть приняты Вкладчиком/Клиентом не
иначе как путем присоединения к Договору в
целом, без каких-либо исключений.
1.2. Договор считается заключенным после
подачи Вкладчиком/Клиентом подписанного
Заявления о присоединении к
услуге,
определенной Договором и заверения его
подписью
и
штампом
уполномоченного
работника Банка. Заявление составляется на
казахском и русском языках в 2 (двух)
экземплярах,
имеющих
одинаковую
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данасы
Банкте,
екінші
данасы
Салымшыға/Клиентке беріледі.
Егер Шарт қашықтан банктік қызмет көрсету
жүйесі (ҚБҚЖ) арқылы жасалған болса, онда
Клиент ҚБҚЖ-де өтінішке электрондық түрде
қол қояды, Жинақ шотын ашқан жағдайда –
Салымшының Салым параметрлерін таңдауы
арқылы қол қойылады.
Салымшының ҚБҚЖ-де Өтінішке қол қоюы
және Банктік салым шартына қосылуы
электрондық
сандық
қолын
пайдалана
отырып,
"Мен
келісемін,
шарттарын
қабылдаймын" белгісін қойып шығуы арқылы
және/немесе Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес клиентті динамикалық
сәйкестендіру арқылы жүзеге асырылады.
Тармақтың
редакциясы
Басқарманың
23.11.2015ж.
№П/15
шешіміне
сәйкес
өзгертілді.
Тармақтың
редакциясы
Басқарманың
06.03.2018ж. №П/18-014 шешіміне сәйкес
өзгертілді.
1.3. "Келісемін" деген белгіні қою арқылы
Өтінішке қол қоя отырып Салымшы/Клиент
Шартқа қосылады және оның барлық
шарттарын
қабылдайды,
сондай-ақ
Салымшының/Клиенттің Шартты алғанын,
оқығанын, түсінгенін және қандай да бір
шағымсыз және ескертусіз толық көлемде
қабылдағанын, Шарттың барлық ережелері
Салымшының/Клиенттің
мүдделері
мен
еріктеріне толық сәйкес көлемде сәйкес
келетінін растайды.
1.4. Тараптар немесе Салымшы/Клиент
ҚБҚЖ-де қол қойған Өтініш Шарттың
ажырамас бөлігі болып табылады.
Тармақтың
редакциясы
Басқарманың
23.11.2015ж.
№П/15
шешіміне
сәйкес
өзгертілді.
1.5. Шарттың аясында Банк мынадай
қызмет түрлерін көрсетеді:
1.5.1. жинақ шоттарды ашу және қызмет
көрсету. Жинақ шот бойынша, сонымен қатар
Банктің жинақ шотта ақшаның болуын
қамтамасыз етуі және пайдалануымен,
Салымшыдан ақша қабылдауды жүзеге
асырумен, Шартта анықталған мөлшерде және
тәртіпте сыйақы төлеумен, Шартта және
Қазақстан
Республикасының
заңдарында
көзделген талаптарда Салымшыға ақша
қайтарумен байланысты келесі операциялар
орындалады;
Тармақтың
редакциясы
Басқарманың
25.01.2017ж.
№П/17
шешіміне
сәйкес
өзгертілді.

юридическую силу. Один экземпляр остается в
Банке,
второй
экземпляр
передается
Вкладчику/Клиенту.
В
случае,
если
Договор
заключается
посредством
системы
дистанционного
банковского
обслуживания
(СДБО),
то
Заявление
подписывается
Клиентом
в
электронном виде в СДБО, в случае открытия
Сберегательного счета - путем выбора
Вкладчиком параметров Вклада.
Подписание Заявления и присоединение к
настоящему
Договору
осуществляется
Вкладчиком в СДБО, путем проставления
отметки "Я согласен, условия принимаю" с
использованием электронной цифровой подписи
и/или
посредством
динамической
идентификации клиента, в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
Редакция пункта изменена согласно решению
Правления №П/15 от 23.11.2015 г.
Редакция пункта изменена согласно решению
Правления №П/18-014 от 06.03.2018 г.
1.3. Подписывая Заявление, посредством
проставления отметки "Я согласен (-на)",
Вкладчик/Клиент принимает на себя все
условия и присоединяется к Договору, а также
подтверждает, что Вкладчик/Клиент получил,
прочитал, понял и принял Договор в полном
объеме,
без
каких-либо
замечаний
и
возражений, все положения Договора в полной
мере
соответствуют
интересам
и
волеизъявлению Вкладчика/Клиента.
1.4. Подписанное
Сторонами
или
Вкладчиком/Клиентом в СДБО Заявление
является неотъемлемой частью Договора.
Редакция пункта изменена согласно решению
Правления №П/15 от 23.11.2015 г.
1.5. В
рамках
Договора
Банком
предоставляются следующие виды услуг:
1.5.1. открытие
и
обслуживание
сберегательных счетов. По сберегательном
счету выполняются, в том числе следующие
операции, связанные с: обеспечением наличия и
использованием
Банком
денег
на
сберегательном счете, осуществлением приема
денег от Вкладчика, выплатой вознаграждения в
размере и порядке, определяемых Договором,
возвратом денег Вкладчику на условиях,
предусмотренных Договором и законами
Республики Казахстан;
Редакция пункта изменена согласно решению
Правления №П/17 от 25.01.2017 г.
1.5.2. открытие и обслуживание текущих
счетов.
1.6. Подписывая Заявление Вкладчик/ Клиент
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1.5.2. ағымдағы шоттарды ашу және қызмет
көрсету.
1.6. Салымшы/Клиент Өтінішке қол қою
арқылы, жинау (жазу), жинақтау, сақтау,
өзгерту (жаңарту, нақтылау), толықтыру,
жүйелеу, пайдалану, тарату, дара биліктен
айыру, тосқауыл қою, жою, трансшекаралық
беру, сондай-ақ басқа да әрекеттерді жүзеге
асыруды
қоспағанда,
бірақ
олармен
шектелмей,
Қазақстан
Республикасы
заңнамасының талаптарына сәйкес Банкке
өзінің дербес деректерін жинауға және өңдеуге
келісімін білдіреді.
Жинауға және өңдеуге тиісті дербес
деректердің тізбесі: Салымшының/Клиенттің
сауалнамалық және биографиялық деректері;
паспорт
деректері;
тіркелген/тұратын
орнының мекенжайы; үйінің телефоны,
сондай-ақ Салымшының/Клиенттің Шартты
орындау
үшін
Банкке
көрсететін
құжаттарында бар басқа да дербес деректер.
Салымшы/Клиент қажет болған жағдайда
дербес деректер, немесе дербес деректері бар
құжаттар "Дербес деректер және оларды
қорғау туралы" Қазақстан Республикасының
Заңында көрсетілген негіздер бойынша;
"Қазақстан Республикасындағы банктер және
банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы
заңында көрсетілген тұлғалар мен мемлекеттік
органдарға,
мойындайды және растайды
"Заңсыз
жолмен
алынған
кірістерді
заңдастыруға (жылыстатуға) және лаңкестікті
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы"
Қазақстан
Республикасы
Заңының
талаптарына сәйкес қаржы мониторингін
жүргізетін мемлекеттік органға; сондай-ақ
Банктің қалауы бойынша басқа тұлғаларға,
оған қоса, бірақ онымен шектелмей: Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкіне, Банкке
қатысты
жүргізілетін
аудит
аясында
аудиторларға; Банк кеңесшілеріне берілуі
мүмкін екендігін мойындайды және растайды,
Салымшы/Клиент мұнымен келіседі және
жоғарыда аталған органдардың/тұлғалардың
дербес
деректері
бар
дербес
деректер/құжаттарды беру туралы қосымша
келісімін алу қажет емес екендігін растайды.
1.7. Салымшы/Клиент
Салымшының/
Клиенттің салықтық резиденттігін анықтау
үшін қажетті құжаттарды және/немесе
мәліметтерді беруден бас тартқан жағдайда,
Салымшы/Клиент Банк қызмет көрсетуден
және операцияларды жүргізуден бас тартуы
мүмкін екендігімен сөзсіз келіседі.
1.8. Егер Салымшы/Клиент Банктің оның

выражает свое согласие Банку на сбор и
обработку
своих
персональных
данных,
включая без ограничения: сбор (запись),
накопление, хранение, изменение (обновление,
уточнение),
дополнение,
систематизацию,
использование,
распространение,
обезличивание, блокирование, уничтожение,
трансграничную
передачу,
а
также
осуществлением иных действий, в соответствии
с требованиями законодательства Республики
Казахстан.
Перечень персональных данных, подлежащих
сбору и обработке: анкетные и биографические
данные
Вкладчика/Клиента;
паспортные
данные; адрес регистрации/места жительства;
домашний телефон, а также иные персональные
данные,
содержащиеся
в
документах,
предъявляемых Вкладчиком/Клиентом Банку
необходимых для исполнения Договора.
Вкладчик/Клиент признает и подтверждает, что
в случае необходимости персональные данные,
либо документы, содержащие персональные
данные, могут быть переданы по основаниям,
предусмотренным
Законом
Республики
Казахстан "О персональных данных и их
защите"; лицам и государственным органам
указанным в Законе Республики Казахстан "О
банках и банковской деятельности в Республике
Казахстан",
государственному
органу,
осуществляющему финансовый мониторинг в
соответствии
с
требованиями
Закона
Республики Казахстан "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных
незаконным
путем,
и
финансированию
терроризма"; а также иным лицам по
усмотрению
Банка,
включая,
но
не
ограничиваясь:
Национальному
Банку
Республики Казахстан; аудиторам в рамках
проводимого аудита в отношении Банка;
консультантам Банка, с чем Вкладчик/Клиент
согласен и подтверждает об отсутствии
необходимости получения дополнительного
согласия
о
передаче
персональных
данных/документов, содержащих персональные
данные вышеуказанным органам/лицам.
1.7. Вкладчик/Клиент
выражает
свое
безусловное согласие на то, что Банк может
отказать
в
проведении
операции
и
предоставлении услуг, в случае отказа
Вкладчика/Клиента
от
предоставления
документов и/или сведений необходимых для
установления
налогового
резидентства
Вкладчика/Клиента.
1.8. В случае если Вкладчик/Клиент не
предоставил сведения или предоставил не
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салықтық резиденттігін анықтау үшін қажетті
мәліметтер мен құжаттарды бермеген немесе
дұрыс емес мәліметтер мен құжаттарды берген
жағдайда, Банк және/немесе қандай да бір
қаржы
ұйымдары
Салымшыға/Клиентке
тиесілі
сомадан
ұстап
қалғанда
Салымшы/Клиент қандай да бір шағымдар мен
талаптарды қоймауға міндеттенеді, сондай-ақ
осы арқылы Салымшы/Клиент Банк Шарттың
осы тармағында көрсетілген жағдайларда
бұрын жасалған Шартты бұзуға құқылы деген
талапты қабылдайды.
1.9. Салымшы/Клиент Өтініште көрсетілген
көрсетілген ұялы телефон нөміріне қашықтан
банк қызметін көрсету жүйесінде операцияны
растау үшін банк қызметтері туралы
ақпаратты, Паролін/Бір реттік паролін, алуға
өз келісімін білдіреді.
1.10. Шоттағы
ақшаны
басқару
Салымшының/Клиенттің
Банкке
Банкке
арналған
Салымшының/Клиенттің
Шоты
бойынша банктік операцияларды жүзеге асыру
нұсқауын (бұдан әрі - Нұсқау) қағаз
тасымалдағышта да, электронды түрде де
беруі арқылы жүзеге асырылады. Нұсқау
Қазақстан Республикасының қолданыстағы
заңнамасымен белгіленген нысандағы немесе
ондай
жоқ
болған
жағдайда,
Банк
қолданылатын
стандартты
бланкілерде
жасалуы тиіс. Қазақстан Республикасының
заңнамасымен өзгесі көзделмеген жағдайда
және бұндай Нұсқау Салымшының/Клиенттің
және
Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы заңнамасында, Банктің ішкі
нормативтік
құжаттарында
көзделген
Нұсқауын Банктің тиісті түрде орындауына
қажетті барлық ақпаратты қамтыған жағдайда,
Салымшы/Клиент Банкке Нұсқауды басқа
нысанда беруге құқылы.
1.11. Төлем
құжаттары
мен
төлем
құжаттарын орындауды кері қайтарып алу
немесе тоқтату туралы өкімдер электрондық
түрде де, қағаз тасымалдағышта да бірдей
беріле
алады.
Төлемдер
мен
ақша
аударымдары туралы Нұсқауларды, сондай-ақ
оларды кері қайтару немесе орындалуын
тоқтату туралы өкімдерді электрондық әдіспен
беру Банк пен Салымшының/Клиенттің Банкте
Шоты болуына байланысты жасалатын,
электрондық қызметтерді көрсету бойынша
қарым-қатынасын реттейтін арнайы шартта
көзделген негізде және тәртіпте жүргізіледі.
Шарт Банктің электрондық жүйелер бойынша
келіп түскен, атап айтқанда осындай арнайы
шартта
реттелмеген
төлем

корректные сведения и документы для
установления
Банком
его
налогового
резидентства, Вкладчик/Клиент обязуется не
предъявлять никаких претензий и требований в
случае каких-либо удержаний Банком или/и
иными финансовыми учреждениями из сумм
причитающихся Вкладчику/Клиенту, а также
настоящим
Вкладчик/Клиент
принимает
условие, что Банк в праве расторгнуть ранее
заключенный Договор в случаях указанных в
настоящем пункте Договора.
1.9. Вкладчик/Клиент выражает свое согласие
на получение информации о банковских
услугах, Пароля/Одноразового пароля для
подтверждения операции в СДБО на указанный
в Заявлении номер мобильного телефона.
1.10. Распоряжение деньгами
на Счете
осуществляется посредством предоставления
Вкладчиком/Клиентом в Банк указания Банку на
осуществление банковских операций по Счету
Вкладчика/Клиента (далее – Указания) как на
бумажном носителе, так и электронно. Указания
должны быть выполнены на стандартных
бланках,
по
форме,
установленной
действующим законодательством Республики
Казахстан либо, при отсутствии таковой,
применяемой Банком. Вкладчик/Клиент вправе
предоставить Банку Указания в иной форме,
если иное не предусмотрено действующим
законодательством Республики Казахстан, и при
условии, что предоставление такого Указания
будет
содержать
всю
информацию,
необходимую для должного исполнения Банком
Указания
Вкладчика/Клиента
и
предусмотренную
действующим
законодательством
Республики
Казахстан,
внутренними
нормативными
документами
Банка.
1.11. Платежные документы и распоряжения
об отзыве или приостановлении исполнения
платежных документов могут представляться
как в электронном виде, так и на бумажном
носителе. Предъявление электронным способом
Указаний о платежах и переводах денег, а также
распоряжений
об
их
отзыве
или
приостановлении исполнения, производится на
основании и в порядке, предусмотренном
соответствующим договором, регулирующим
отношения Банка и Вкладчика/Клиента по
оказанию электронных банковских услуг,
который заключается, в том числе в связи с
наличием Счета в Банке. Договор регулирует
вопросы
обработки
Банком
платежных
документов/Указаний,
поступивших
по
электронным
системам,
в
части,
не
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құжаттарын/Нұсқауларды өңдеу мәселелерін
реттейді.
1.12. Банк
Нұсқауларды
Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы
заңнамасында белгіленген мерзімде және
тәртіпте
орындайды.
Нұсқауларды
орындаудан бас тарту туралы хабарламаны
Банк
Салымшыға/Клиентке
Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген
мерзім ішінде кез келген қолжетімді
құралдармен жеткізеді.
Тармақтың
редакциясы
Басқарманың
25.01.2017ж.
№П/17
шешіміне
сәйкес
өзгертілді.
1.13. Осы Шарт бойынша Банктің көрсететін
қызметтері
жөніндегі
ақпаратты
алу
мақсатында Салымшы/Клиент Банкке келу,
Банктің телефоны мен өзге байланыс деректері
арқылы
Банкке
жүгінуге
құқылы.
Салымшының/Клиенттің
өтінішіне
Банк
Қазақстан Республикасының заңнамасында
көзделген тәртіпте және мерзімде жауап
береді.
Тармақтың
редакциясы
Басқарманың
25.01.2017ж.
№П/17
шешіміне
сәйкес
өзгертілді.
1.14. Клиент/Салымшы барлық берешегін
өтеген және болған даулы мәселелерді
түпкілікті реттеген жағдайда Шартты бұзуға
құқылы.
Тармақтың
редакциясы
Басқарманың
25.01.2017ж.
№П/17
шешіміне
сәйкес
өзгертілді.
1.15. Нұсқаулар мен оларды қайтарып алу
немесе олардың орындалуын тоқтату туралы
өкімдерді қабылдауды Банк өздері белгілеген
Операциялық күн ішінде ғана жүзеге асырады.
Нұсқаулар мен оларды қайтарып алу немесе
олардың орындалуын тоқтату туралы өкім
Операциялық күн аяқталғаннан кейін алынса,
онда бұндай Нұсқау немесе өкім Банкпен
келесі Операциялық күннің басында алынған
болып саналады. Операциялық күн дегеніміз –
Банк банктік және өзге де операцияларды
жүргізу үшін ашық болатын Банкпен
белгілеген жұмыс күн уақыты дегенді
білдіреді. Операциялық күн жүргізілетін
операциялардың/Банк ұсынатын қызметтердің
әр түрлі түрлері үшін ерекшелене алады.
Банктің Операциялық күні туралы мәліметтер
Салымшыға/Клиентке
тиісті
ақпаратты
Банктің опреациялық залдарында немесе
Банктің Веб-сайтында орналастыруы арқылы
жеткізіледі.
1.16. Нұсқаулар мен оларды қайтарып алу

урегулированной
в
таком
специальном
договоре.
1.12. Банк исполняет Указания в сроки и в
порядке,
установленные
действующим
законодательством
Республики
Казахстан.
Сообщение об отказе в исполнении Указания
предоставляется Банком Вкладчику/Клиенту в
сроки,
установленные
законодательством
Республики Казахстан, любыми доступными
средствами.
Редакция пункта изменена согласно решению
Правления №П/17 от 25.01.2017 г.
1.13. В целях получения информации по
услугам оказываемым Банком по настоящему
Договору Вкладчик/Клиент вправе обратиться в
Банк путем посещения помещения Банка, по
телефону и иным контактным данным Банка. На
обращение
Вкладчика/Клиента
Банком
предоставляется ответ в порядке и сроки,
предусмотренные
законодательством
Республики Казахстан.
Редакция пункта изменена согласно решению
Правления №П/17 от 25.01.2017 г.
1.14.
Вкладчик/Клиент вправе расторгнуть
Договор при условии погашения всей
задолженности
и
окончательного
урегулирования имеющихся спорных ситуаций.
Редакция пункта изменена согласно решению
Правления №П/17 от 25.01.2017 г.
1.15. Прием Указаний и распоряжений об их
отзыве либо приостановлении их исполнения
осуществляется Банком только в течение
установленного им Операционного дня. Если
указание или распоряжение об отзыве либо
приостановлении их исполнения будет получено
после окончания Операционного дня, то такое
Указание
или
распоряжение
считается
полученным Банком в начале следующего
Операционного дня. Операционный день –
означает установленное Банком время рабочего
дня, в течение которого Банк открыт для
проведения банковских и иных операций.
Операционный день может отличаться для
различных видов осуществляемых операций
/предоставляемых Банком услуг. Сведения об
Операционном дне Банка доводятся до сведения
Вкладчика/Клиента посредством размещения
соответствующей информации в операционных
залах Банка или на Веб-сайте Банка.
1.16. Исполнение Указаний и распоряжений об
их отзыве либо приостановлении их исполнения
осуществляется
Банком
в
течение
установленного им Операционного дня.
Редакция пункта изменена согласно решению
Правления №П/17 от 25.01.2017 г.
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немесе олардың орындалуын тоқтату туралы
өкімдерді орындауды Банк өздері белгілеген
Операциялық күн ішінде жүзеге асырады.
Тармақтың
редакциясы
Басқарманың
25.01.2017ж.
№П/17
шешіміне
сәйкес
өзгертілді.
1.17. Салымшының/Клиенттің
Нұсқауды
қайтарып алуы және нұсқауды орындауды
тоқтатуы
Қазақстан Республикасының
қолданыстағы
заңнамасында
белгіленген
тәртіпте жүргізіледі.
Тармақтың
редакциясы
Басқарманың
25.01.2017ж.
№П/17
шешіміне
сәйкес
өзгертілді.
1.18. Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы заңнамасында, Шартта, Банк
пен
Салымшының/Клиенттің
арасында
жасалған басқа да шарттарда көзделген
жағдайларда, Банк Салымшының/Клиенттің,
сондай-ақ, төлемдер/аударымдар жүргізумен
байланысты
Нұсқауларын
орындамауға
құқылы. Бұдан
өзге, Банк
түсініксіз
нұсқаулары бар; толтырылмаған немесе
Салымшының/Клиенттің
атынан
қол
қойылмаған
немесе
Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы
заңнамасында көзделген мәліметтері жоқ;
қарындашпен толтырылған; түзетілген төлем
құжаттарын, сонымен қатар Қазақстан
Республикасының қолданыстағы заңнамасына
қайшы келетін операцияларды жүргізу туралы
нұсқауларды орындауға қабылдамайды. Банк
бұндай төлем құжаттарын Клиентке Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы
заңнамасында көзделген рәсімдерді сақтай
отырып қайтарып береді.
1.19. Банк
барлық
төлемдер
мен
аударымдарды банктік операцияны жүзеге
асыру үшін қажет уақытты есепке ала отырып
және
Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы заңнамасында, Банктің ішкі
нормативтік
құжаттарында
басқасы
көзделмеген
болса,
Салымшы/Клиент
анықтаған кезектілікпен жүзеге асырады.
1.20. Нұсқауларда
Салымшы/Клиент
валюталау күнін көрсете алады. Банктің
бұндай Нұсқауларды орындаумен байланысты
құқықтары
мен
міндеттері
Шартпен,
Қазақстан Республикасының қолданыстағы
заңнамасымен, сонымен қатар Банктің ішкі
нормативтік құжаттарымен реттеледі.
Тармақтың
редакциясы
Басқарманың
25.01.2017ж.
№П/17
шешіміне
сәйкес
өзгертілді.
1.21. Берілген барлық Нұсқауларды жүзеге

1.17. Отзыв Вкладчиком/Клиентом Указания и
приостановление
исполнения
указания
производятся
в
порядке,
установленном
действующим законодательством Республики
Казахстан.
Редакция пункта изменена согласно решению
Правления №П/17 от 25.01.2017 г.
1.18. Банк вправе не исполнять Указания
Вкладчика/Клиента, в том числе связанные с
осуществлением платежей/переводов, в случаях,
предусмотренных
действующим
законодательством
Республики
Казахстан,
Договором, иными договорами, заключенными
между Банком и Вкладчиклм/Клиентом. Кроме
прочего, Банк не принимает к исполнению
платежные документы: содержащие неясные
указания; не заполненные или не подписанные
от
имени
Вкладчика/Клиента
или
не
содержащие
сведения,
предусмотренные
действующим законодательством Республики
Казахстан;
заполненные
карандашом;
содержащие исправления, а также указания о
проведении
операций,
нарушающих
действующее законодательство Республики
Казахстан. Банк возвращает такие платежные
документы вкладчику/Клиенту с соблюдением
процедуры, предусмотренной действующим
законодательством Республики Казахстан.
1.19. Все платежи и переводы денег
осуществляются Банком с учетом времени,
необходимого для осуществления банковской
операции, и в очередности, определяемой
Вкладчиком/Клиентом,
если
иное
не
предусмотрено
действующим
законодательством
Республики
Казахстан,
внутренними
нормативными
документами
Банка.
1.20. В
Указаниях
Вкладчиком/Клиентом
может указываться дата валютирования. Права и
обязанности Банка в связи с исполнением таких
Указаний
регулируются
Договором,
действующим законодательством Республики
Казахстан, а также внутренними нормативными
документами Банка.
Редакция пункта изменена согласно решению
Правления №П/17 от 25.01.2017 г.
1.21. При
достаточности
денег
для
осуществления всех предъявленных Указаний,
такие Указания исполняются в порядке их
поступления, если иная очередность не
предусмотрена
действующим
законодательством Республики Казахстан. При
недостаточности денег Вкладчика/Клиента для
удовлетворения
очередного
требования,
предъявленного к Вкладчику/Клиенту, Банк
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асыруға қажетті ақша жеткілікті болған
жағдайда, егер Қазақстан Республикасының
қолданыстағы заңнамасында басқа кезектілік
көзделмеген болса, олардың келіп түсу тәртібі
бойынша
орындалады.
Салымшының/Клиенттің
Салымшыға/Клиентке
қойылған
кезекті
талапты қанағаттандыруы үшін ақшасы
жетпеген жағдайда, Банк
Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы
заңнамасында көзделген жағдайлардан басқа,
сомасы осындай талапты қанағаттандыру үшін
жеткілікті болатын Салымшының/Клиенттің
пайдасына түсетін ақшаны жинақтайды.
Салымшыға/Клиентке
бірнеше
талап
қойғаннан
кейін,
Банк
Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы
заңнамасында
белгіленген
кезектілікте
Салымшының/Клиенттің ақшасын алады.
1.22. Қате Нұсқау бойынша ақшаны қайтару
Банкпен
Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы
заңнамасында
көзделген
тәртіпте және мерзімде жүзеге асырылады.
1.23. Банктің кінәсінен туындаған, Банктің
техникалық мүмкіндігі болмаған жағдайда
Банк Нұсқауды орындауды тоқтату немесе
Нұсқауды Банк орындағанға дейін қайтарып
алу бойынша әрекеттердің орындалмауына
жауапкершілік артпайды.
Тармақтың
редакциясы
Басқарманың
25.01.2017ж.
№П/17
шешіміне
сәйкес
өзгертілді.
1.24. Қазақстан
Республикасының
заңнамасында және(немесе) Ақша аудару
туралы
нұсқауларға
немесе
Салымшының/Клиенттің
оларды
керi
қайтарып алу туралы өкiмдерге бастамашылық
ету (рұқсат ету) туралы деректердi тексеруге
және ықтимал қателердi анықтауға жасалған
шартта белгiленген тиiстi нормаларды сақтау
рұқсат етілмеген төлемдерден және (немесе)
ақша
аударымдарынан
қорғау
болып
табылады.
Банктің
Шарт
аясындағы
қызметтерін алу үшін Банкке жүгіну кезінде
Салымшы/Клиент
Банкке
Салымшының/Клиенттің
жеке
тұлғасын
куәландыратын
құжаттың
түпнұсқасын
көрсетуі тиіс.
1.25. Шарттың талаптарын бұзған кезде
Банктің жауапкершілігі кез келген жағдайда
(соның ішінде нұсқауды орындаудан негізсіз
бас тарту немесе оны тиісті түрде орындамау)
Банктің заңсыз әрекеттерімен/әрекетсіздігімен
Салымшыға/Клиентке келтірген нақты залалы
мөлшерімен шектеледі. Келтірген нақты

аккумулирует
поступающие
в
пользу
Вкладчика/Клиента деньги, сумма которых
достаточна
для
удовлетворения
такого
требования,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
действующим
законодательством Республики Казахстан. При
предъявлении к Вкладчику/Клиенту нескольких
требований, Банк производит изъятие денег
Клиента
в
очередности,
установленной
действующим законодательством Республики
Казахстан.
1.22. Возврат денег по ошибочному указанию
осуществляется Банком в порядке и сроки,
установленные
действующим
законодательством Республики Казахстан.
1.23. Банк не несет ответственности за
неисполнение действий по приостановлению
исполнения Указания или отзыву Указания до
его исполнения Банком в случае отсутствия
технической возможности у Банка, возникшей
не по вине Банка.
Редакция пункта изменена согласно решению
Правления №П/17 от 25.01.2017 г.
1.24. Защитой
от
несанкционированных
платежей и(или) переводов денег является
соблюдение
соответствующих
норм,
установленных законодательством Республики
Казахстан и (или) Договором, заключающихся в
проверке
данных
об
инициировании
(санкционировании) Указаний о переводе денег
или
распоряжений
об
их
отзыве
Вкладчиком/Клиентом и выявлении возможных
ошибок. При обращении в Банк за получением
услуг в рамках Договора Вкладчику/Клиенту
необходимо предъявить Банку оригинал
документа,
удостоверяющего
личность
Вкладчика/Клиента.
1.25. В любых случаях ответственность Банка
при нарушении условий Договора (в том числе
за необоснованный отказ от исполнения либо
ненадлежащее
исполнение
указания)
ограничивается размером реального ущерба,
причиненного
Вкладчику/Клиенту
неправомерными
действиями/бездействиями
Банка. С целью возмещения реального ущерба
Вкладчику/Клиенту необходимо обратиться в
Банк с письменным заявлением с приложением
подтверждающих документов и указанием
суммы реального ущерба. После получения
указанных документов Банком принимается
решение по заявлению Вкладчика/Клиента.
1.26. Вкладчик/Клиент уполномочивает Банк
производить конвертацию поступающих в
пользу Вкладчика/Клиента денег в валюту
банковского счета на основании Договора и без
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залалдың
орнын
толтыру
мақсатында
Салымшы/Клиент
Банкке
растаушы
құжаттарды қосымша беру арқылы және
нақты залал сомасын көрсете отырып
жазбаша өтініш беруі керек. Көрсетілген
құжаттарды
алғаннан
кейін
Банк
Салымшының/Клиенттің өтініші бойынша
шешім қабылдайды.
1.26. Салымшы/Клиент
Банкке
Салымшының/Клиенттің пайдасына түсетін
ақшаны
Шарттың
негізінде
және
Салымшының/Клиенттің қандай да бір
қосымша келісімінсіз немесе тарапынан
өкілеттіліксіз төлем жасаған күні Банк
белгілеген
валютаны
айырбастаудың
нарықтық бағамы бойынша банктік шот
валютасына айырбастауға уәкілеттік береді.
Редакция Басқарманың 29.01.2016ж. №П/16
шешіміне сәйкес 1.10-1.23. тармақтармен
толықтырылды.
Редакция Басқарманың 25.01.2017ж. №П/17
шешіміне сәйкес 1.24-1.26. тармақтармен
толықтырылды.
1.27. Мерзімділік талаптарына сай салымдар
толықтыру құқығымен немесе толықтыру
құқығынсыз ашылады.
Редакция Басқарманың 25.09.2018ж. №П/18054 шешіміне сәйкес 1.27. тармақтармен
бекітілді.
2.
Шартта қолданылатын терминдер
мен анықтамалар
Шартта,
Шарттың
аясында
жасалатын
Қосымшаларда
және
Өтініштерде
қолданылатын терминдер мен анықтамалар
мынаны білдіреді:
2.1. Банк күні/Операциялық күн – Банк
банктік және өзге де операцияларды жүргізу
үшін ашық болатын Банкпен белгілеген
жұмыс күн уақыты.
Редакция Басқарманың 29.01.2016ж. №П/16
шешіміне сәйкес өзгертілді.
2.2. Салым – осы Шартта белгіленген ол
бойынша сыйақыны төлей отырып, осы
Шартта көрсетілген белгілі бір мерзімде
енгізілетін салым.
2.2.-1. Мерзімділік талаптарына сай келетін
салым – мерзімінен бұрын алғаны үшін
"Салымдарды кепілдендірудің Қазақстандық
қоры" АҚ бекіткен ең төмен айыппұлдан
төмен болмайтын мөлшердегі айыппұл
көзделген, бекітілген сыйақы мөлшерлемесі
бар салым.
Редакция Басқарманың 25.09.2018 ж. №П/18054 шешіміне сәйкес 2.2.-1. тармақпен
толықтырылды.

какого-либо дополнительного согласия или
полномочия со стороны Вкладчика/Клиента по
рыночному курсу обмена валют на день
совершения платежа, установленному Банком.
Редакция дополнена пунктами 1.10-1.23.
согласно решению Правления №П/16 от
29.01.2016 г.
Редакция дополнена пунктами 1.24-1.26.
согласно решению Правления №П/17 от
25.01.2017 г.
1.27. Вклады, соответствующие условиям
срочности, открываются с правом пополнения
или без права пополнения.
Редакция пункта 1.27. утверждена согласно
решению Правления №П/18-054 от 25.09.2018 г.

Термины и определения,
используемые в Договоре
Термины и определения, используемые в
Договоре,
Приложениях
и
Заявлениях,
заключаемых в рамках Договора, означают
следующее:
2.1. Банковский день/Операционный день
– означает установленное Банком время
рабочего дня, в течение которого Банк открыт
для проведения банковских и иных операций;
Редакция пункта изменена согласно решению
Правления №П/16 от 29.01.2016 г.
2.2. Вклад
вклад,
вносимый
на
определенный срок, указанный в настоящем
Договоре, с выплатой по нему вознаграждения в
установленном настоящим Договором порядке и
размере.
2.2.-1. Вклад, соответствующий условиям
срочности – вклад с фиксированной ставкой
вознаграждения, по которому предусмотрен
штраф за досрочное изъятие в размере не ниже
минимального штрафа, установленного АО
"Казахстанский фонд гарантирования вкладов".
Редакция
дополнена
подпунктом
2.2.-1.
утверждена согласно решению Правления
№П/18-054 от 25.09.2018 г.
2.
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Редакция Басқарманың 13.08.2019 ж. №П/1935 шешіміне сәйкес өзгертілді.
2.3. Салымшы/Клиент – жалған Шарттың
талаптарына сай Банкте қызмет көрсетілетін,
Қазақстан
Республикасының
резиденті
және/немесе резиденті емес жеке тұлға;
2.4. Салымшы – Салымшының заңды өкілі
немесе
Сенімді
тұлғасы,
Қазақстан
Республикасының
резиденті
және/немесе
резиденті емес жеке тұлға.
2.5. Сыйақы – Өтініштің шарттарымен
белгіленген
мөлшердегі
Салымшыға
есептелетін және тиесілі Салымшының
мүддесі.
2.6. Сыйақының
жылдық
тиімді
мөлшерлемесі - Қазақстан Республикасының
қолданыстағы
нормативтік-құқықтық
актілерімен бекітілген қарыздар мен салымдар
бойынша салыстырмалы есептелген (нақты
құнымен) айқын, жылдық, тиімді сыйақы
мөлшерлемесін есептеу ережелеріне сәйкес
есептелетін
қызметтер
бойынша
салыстырмалы есептелетін сыйақының айқын,
жылдық, тиімді мөлшерлемесі.
2.7. Сенімді тұлға – Жинақ/Ағымдағы
шотты
ашу
және/немесе
басқаруға
Салымшыға/ Клиентке берілген нотариатта
куәландырылған сенімхаттың негізінде оның
Жинақ/Ағымдағы шоты бойынша шот ашған
және/немесе операцияларды жүргізген кезде
Салымшының/Клиенттің мүддесін көрсетуге
уәкілетті жеке тұлға.
2.8. Шарт – Салымды орналастырудың,
Жинақ/Ағымдағы
шотты
жүргізудің
стандартты
шарттарын,
Тараптардың
құқықтары мен міндеттерін анықтайтын Банк
пен
Салымышының/Клиенттің
арасында
жасалған осы шарт пен оның қосымшалары.
2.9. Өтініш – Салымшының/Клиенттің
Шартқа қосылуына арналған Банк белгілеген
үлгілік нысан.
Редакция Басқарманың 23.10.2018ж. №П/18058 шешіміне сәйкес өзгертілді.
2.10. Карточка - төлем карточкасы, оның
ұстаушысына Салымшының/клиенттің ақша
сомасы шегінде карточкалық операцияларды
жүргізуге мүмкіндік беретін электронды
терминалдар немесе басқа да құрылымдар
арқылы
ақшаға
қолжетімділік
құралы.
Карточканы шетелдерде, сондай-ақ Қазақстан
Республикасының аумағында да қолдануға
болады. Карточка Банктің меншігі болып
табылады. Карточка онда көрсетілген жылғы
ай аяқталғанға дейін жарамды болады.
Мерзімі
өткізілген
карточкалар
және

Редакция
изменена
согласно
решению
Правления №П/19-35 от 13.08.2019 г.
2.3. Вкладчик/Клиент – физическое лицо,
резидент
и/или
нерезидент
Республики
Казахстан, обслуживающееся в Банке согласно
условиям заключенного Договора;
2.4. Вноситель – физическое лицо, резидент
и/или нерезидент Республики Казахстан,
законный
представитель
Вкладчика
или
Доверенное лицо.
2.5. Вознаграждение – интерес Вкладчика,
начисляемый и причитающийся Вкладчику в
размере, определяемом условиями Заявления.
2.6. Годовая
эффективная
ставка
вознаграждения - ставка вознаграждения в
достоверном,
годовом,
эффективном,
сопоставимом
исчислении
по
услугам,
рассчитываемая в соответствии с Правилами
исчисления
ставок
вознаграждения
в
достоверном,
годовом,
эффективном,
сопоставимом исчислении (реальной стоимости)
по займам и вкладам, утвержденными
действующими нормативно-правовыми актами
Республики Казахстан.
2.7. Доверенное лицо – физическое лицо,
уполномоченное
представлять
интересы
Вкладчика/ Клиента при открытии и/или
проведении
операций
по
его
Сберегательному/Текущему счету на основании
нотариально удостоверенной доверенности на
право открытия и (или) распоряжения
Сберегательным/Текущим счетом, выданной
Вкладчиком / Клиентом.
2.8. Договор – настоящий Договор, включая
Приложения к нему, заключенный между
Банком
и
Вкладчиком/Клиентом,
определяющий
стандартные
условия
размещения Вклада, ведения Сберегательного
/Текущего счета, права и обязанности Сторон.
2.9. Заявление
– определенная Банком
типовая форма обращения Вкладчика/Клиента
для присоединения к Договору.
Редакция
изменена
согласно
решению
Правления №П/18-058 от 23.10.2018г.
2.10. Карточка
платежная
карточка,
средство доступа к деньгам через электронные
терминалы
или
иные
устройства,
предоставляющая ее держателю возможность
осуществлять карточные операции в пределах
суммы денег Вкладчика/Клиента. Карточку
можно использовать как за рубежом, так и на
территории Республики Казахстан. Карточка
является собственностью Банка. Карточка
действительна по конец месяца года, указанного
на ней. По просроченным Карточкам и
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қолданылу
мерзімі
әлі
басталмаған
карточкалар
бойынша
карточкалық
операциялар жүргізілмейді. Карточка осы
шарт бойынша бірігіп "карточка" деп аталатын
негізгі немесе қосымша түрлері болады.
2.11. Айырбастау
бағамы
–
Банк
айырбастау
күнінде
белгілеген
Салым
бойынша қолма-қол емес ақшаны айырбастау
бағамы.
2.12. Логин – белгілермен белгіленген
пайдаланушының (Салымшының/Клиенттің)
есептік жазбасы.
2.12-1. Мерзімінен бұрын алғаны үшін ең
төмен айыппұл/Ең төмен айыппұл –
бекітілген сыйақы мөлшерлемесі бар Салым
сомасын
толығымен
немесе
ішінара
мерзімінен бұрын алғаны үшін төленетін,
мөлшері осы Шарттың 5-1 Қосымшасында
белгіленген айыппұл.
Редакция Басқарманың 25.09.2018 ж. №П/18054 шешіміне сәйкес 2.12.-1. тармақпен
толықтырылды.
Редакция Басқарманың 11.06.2019 ж. №П/1927 шешіміне сәйкес өзгертілді.
2.13. Кемімейтін қалдық – Салымшы
Жинақ шотта Шарттың бүкіл қолданылу
мерзімі ішінде Өтінішке сай сақталуыға
міндетті Салым сомасы.
2.14. Пароль – Салымшыға/Клиентке ғана
мәлім, Салымшыға/Клиентке берілген логинге
байланысты және Клиентті сәйкестендіру үшін
қолданылатын белгілердің қатары.
2.15. Бір реттік пароль – сеанстық пароль –
Салымшы/Клиент SMS – хабарлама түрінде
ұялы телефонына алатын динамикалық
сәйкестендіру
жүйесінің
паролі.
Салымшыны/Клиентті қосымша сәйкестендіру
және шоттар бойынша оның операцияларын
растау үшін қолданылады.
2.16. Жоспарлы күн – айдың Шарт
жасалған күні.
2.1.7. Шарттың мерзімін ұзарту – Салымды
оны орналастыру мерзімі аяқталған соң жаңа
мерзімге орналастыру.
2.18. Жұмыс
күні
–
Қазақстан
Республикасындағы
банктер
операция
жүргізетін (ресми демалыстар мен жұмыс емес
мереке күндерінен басқа) күнтізбелік күн.
2.19. Тарап(-тар)
–
Банк
пен
Салымшы/Клиент.
2.20. Тарифтер – Банктің www.capitalbank.kz
сатында орналастырылған, Банк көрсететін
қызмет бағасы.
3.
Шоттарды ашу және қызмет көрсету
3.1. Банкте "Сapital+" салымы бойынша

Карточкам, срок действия которых еще не
наступил, карточные операции не производятся.
Карточка
может
быть
основной
или
дополнительной, совместно именуемые по
тексту настоящего Договора, как "Карточка".
2.11. Курс конвертации - курс безналичной
конвертации денег по Вкладу, установленный
Банком на день конвертации.
2.12. Логин
–
имя
учетной
записи
пользователя
(Вкладчика/Клиента),
выраженного в символах.
2.12.-1. Минимальный штраф за досрочное
изъятие/Минимальный штраф – штраф за
досрочное изъятие всей или части суммы
Вклада
с
фиксированной
ставкой
вознаграждения, размер которого установлен в
Приложении 5-1 к настоящему Договору.
Редакция дополнена подпунктом 2.12.-1.
согласно решению Правления №П/18-054 от
25.09.2018 г.
Редакция
изменена
согласно
решению
Правления №П/19-27 от 11.06.2019 г.
2.13. Неснижаемый остаток – сумма Вклада,
которую Вкладчик обязан сохранять на
Сберегательном счете в течение всего срока
действия Договора, согласно Заявлению.
2.14. Пароль
–
известная
только
Вкладчику/Клиенту
последовательность
символов,
связанная
с
присвоенным
Вкладчику/Клиенту Логином и использующаяся
для аутентификации Клиента.
2.15. Одноразовый пароль – сеансовый
пароль – пароль системы динамической
идентификации,
получаемый
Вкладчиком/Клиентом на номер мобильного
телефона в виде SMS – сообщения.
Используется
для
дополнительной
аутентификации
Вкладчика/Клиента
и
подтверждения его операций по счетам.
2.16. Плановая дата – число месяца, когда
был заключен Договор.
2.17. Пролонгация Договора - размещение
Вклада на новый срок по окончании срока его
размещения.
2.18. Рабочий день – календарный день
(кроме официальных выходных и нерабочих
праздничных дней), когда банки совершают
операции в Республике Казахстан.
2.19. Сторона(ы) – Банк и Вкладчик/Клиент.
2.20. Тарифы – цены на услуги, оказываемые
Банком, размещаемые на сайте Банка
www.capitalbank.kz.
3.
3.1.

Открытие и обслуживание счетов
Стандартные
условия
открытия
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Жинақ шотты (бұдан әрі – Салым/Жинақ шот)
ашудың стандартты шарттары, Банк пен
Салымшының құқықтары мен міндеттері
Шарттың №1 қосымшасында белгіленіледі.
Тармақтың
редакциясы
Басқарманың
23.11.2015ж.
№П/15
шешіміне
сәйкес
өзгертілді.
3.2. Салымшының Өтінішінің негізінде (осы
Шарттың №3 қосымшасы) Банк Салымшыға
"Сapital+" салымы бойынша Жинақ шотты
ашады, ал Салымшы Шартта және Өтініште
белгіленген сомада, мерзімде және шарттарда
Салымды орналастырады.
Тармақтың
редакциясы
Басқарманың
23.11.2015ж.
№П/15
шешіміне
сәйкес
өзгертілді.
3.3. Банкте ағымдағы шотты ашудың
стандартты талаптары, Банк пен Клиенттің
құқықтары мен міндеттері Шарттың №2
қосымшасында анықталады.
3.4. Клиенттің өтінішінің (осы шарттың №4
қосымшасы) негізінде Банк Салымшыға
Ағымдағы шотты ашады, ал Клиент
заңнамада, Шартта және Өтініште белгіленген
талаптарда шоттағы өз ақшасын басқарады.
3.4.-1. Клиенттің Өтініші (осы Шарттың №4-1
қосымшасы) негізінде Банк Клиентке ҚБҚЖ
арқылы Ағымдағы шотты ашады, ал Клиент
шоттағы өз ақшасына заңнамада, Шартта және
Өтініште белгіленген шарттарда иелік етеді.
Редакция Басқарманың 23.10.2018ж. №П/18058
шешіміне
сәйкес
3.4.-1.тармақпен
толықтырылды.
3.5. Жеке тұлғаның Банкте "Инктердің
алтыны" салымы бойынша (бұдан әрі –
Салым/Жинақ шот) жинақ шотты ашуының
стандартты талаптары, Банк пен Салымшының
құқықтары мен міндеттері Шарттың №5
Қосымшасымен анықталады.
3.5.-1. Жеке тұлғаның Банкте "B1NK" салымы
бойынша Жинақ шотын ашудың (бұдан әрі –
Салым/Жинақ шот) стандартты талаптары,
Банк пен Салымшының құқықтары мен
міндеттері Шарттың №5-1 Қосымшасымен
анықталады.
Редакция Басқарманың 25.09.2018 ж. №П/18054 шешіміне сәйкес 3.5.-1. тармақпен
толықтырылды.
3.6. Салымшы берген Өтініштің негізінде
(осы Шарттың №6 Қосымшасы) Шарт пен
Өтініште белгіленген сомада, мерзімге және
талаптарда Банк Салымшыға Жинақ шот
ашады, ал Салымшы "Инктердің алтыны"
Салымын орналастырады.
Редакция Басқарманың 23.11.2015ж. №П/15

Сберегательного счета по вкладу "Сapital+"
(далее – Вклад/Сберегательный счет) в Банке,
права и обязанности Банка и Вкладчика,
определяются Приложением № 1 к Договору.
Редакция пункта изменена согласно решению
Правления №П/15 от 23.11.2015 г.
3.2. На основании Заявления от Вкладчика
(Приложение № 3 к настоящему Договору),
Банк открывает Вкладчику Сберегательный счет
по Вкладу "Сapital+", а Вкладчик размещает
Вклад, в сумме, на срок и на условиях,
установленных Договором и Заявлением.
Редакция пункта изменена согласно решению
Правления №П/15 от 23.11.2015 г.
3.3. Стандартные условия открытия Текущего
счета в Банке, права и обязанности Банка и
Клиента, определяются Приложением № 2 к
Договору.
3.4. На основании Заявления от Клиента
(Приложение № 4 к настоящему Договору),
Банк открывает Клиенту Текущий счет, а
Клиент распоряжается своими деньгами,
находящимися на счете,
на
условиях,
установленных законодательством, Договором и
Заявлением.
3.4.-1. На основании Заявления от Клиента
(Приложение № 4-1 к настоящему Договору),
Банк открывает Клиенту Текущий счет через
СДБО, а Клиент распоряжается своими
деньгами, находящимися на счете, на условиях,
установленных законодательством, Договором и
Заявлением.
Редакция дополнена подпунктом 3.4.-1. согласно
решению Правления №П/18-058.
3.5. Стандартные
условия
открытия
Сберегательного счета по вкладу физического
лица
"Золото
Инков"
(далее
–
Вклад/Сберегательный счет) в Банке, права и
обязанности Банка и Вкладчика, определяются
Приложением № 5 к Договору.
3.5.-1.
Стандартные
условия
открытия
Сберегательного счета по вкладу физического
лица "B1NK" (далее – Вклад/Сберегательный
счет) в Банке, права и обязанности Банка и
Вкладчика, определяются Приложением № 5-1 к
Договору.
Редакция дополнена подпунктом 3.5.-1. согласно
решению Правления №П/18-054 от 25.09.2018 г.
3.6. На основании Заявления от Вкладчика
(Приложение № 6 к настоящему Договору),
Банк открывает Вкладчику Сберегательный
счет, а Вкладчик размещает Вклад "Золото
Инков", в сумме, на срок и на условиях,
установленных Договором и Заявлением.
Редакция дополнена пунктами 3.5., 3.6. согласно
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шешіміне сәйкес 3.5., 3.6. тармақтармен
толықтырылды.
3.6.-1. Салымшының берген Өтініші негізінде
(осы Шарттың №6-1, №6-2 қосымшасы), Шарт
пен Өтініште белгіленген сомада, мерзімге
және талаптарда Банк Салымшыға Жинақ
шотын ашады, ал Салымшы "B1NK" Салымын
орналастырады.
Тармақтың
редакциясы
Басқарманың
25.09.2018 ж. №П/18-054 шешіміне сәйкес
3.6.-1. тармақпен толықтырылды.
4.
Қашықтан банк қызметін көрсету
жүйесі
4.1. Салымшыға/Клиентке электронды банк
қызметін көрсетуге негіз, Шартқа қосылған
кезде, логин бойынша, парольмен және бір
реттік
парольді
қолдана
отырып
Салымшыны/Клиентті
қарқынды
сәйкестендіру арқылы Салымшыны/Клиентті
сәйкестендіру болып табылады.
4.2. Банкте электронды банк қызметін
көрсету Интернет желісінің көмегімен және
Банктің қашықтан банк қызметін көрсету
жүйесінің
көмегімен
электронды
банк
қызметін көрсету туралы Банктің ішкі
нормативтік құжаттарының негізінде жүзеге
асырылады.
4.3. Салымшы/Клиент
пен
Банктің
арасындағы
өзара
қарым-қатынаста
қолданылатын
электронды
түрдегі,
Салымшы/Клиент
сәтті
авторландырған
құжаттар, қағаз түріндегі тиісті құжатқа тең
деп танылады және Тараптардың Шарт
бойынша ұқсас құқықтары мен міндеттерін
тудырады
(ҚР
нормативтік
құқықтық
актілеріне сәйкес қағазға шығарылған күйінде
берілуге тиіс құжаттарды қоспағанда).
4.4. Салымышының/Клиенттің
атынан
жүзеге асырылатын барлық операцияларды
Салымшы/Клиентке
жүргізген
болып
саналады.
4.5. Салымышының/Клиенттің
атынан
жүзеге асырылған, электронды банк қызметі
көмегімен жүргізілген барлық операциялар
үшін Салымшы/Клиент жауап бермейді және
міндетті болмайды.
4.6. Банк үшінші тұлғалардың электронды
банк қызметінің көмегімен, оларға мәлім
болған шоттарға қолжетімділік тәсілдерін
пайдалана
отырып
жүзеге
асырған
операциялар мен тыйым салынған төлемдер
немесе ақша аударымдары үшін жауапты
болмайды.
4.7. Салымшы/Клиент
осы
арқылы
компьютер мен басқа да жабдықтар, логиндер,

решению Правления №П/15 от 23.11.2015 г.
3.6.-1. На основании Заявления от Вкладчика
(Приложение № 6-1, № 6-2 к настоящему
Договору),
Банк
открывает
Вкладчику
Сберегательный счет, а Вкладчик размещает
Вклад "B1NK", в сумме, на срок и на условиях,
установленных Договором и Заявлением.
Редакция дополнена подпунктом 3.6.-1. согласно
решению Правления №П/18-054 от 25.09.2018 г.
4. Система дистанционного банковского
обслуживания
4.1. Основанием
для
предоставления
Вкладчику/Клиенту электронных банковских
услуг,
при
условии
присоединения
к
настоящему Договору, является идентификация
Вкладчика/Клиента по Логину, паролю и
посредством динамической идентификации
Вкладчика/Клиента
с
использованием
Одноразового пароля.
4.2. Предоставление электронных банковских
услуг в Банке осуществляется посредством сети
Интернет и на основании внутренних
нормативных
документов
Банка
о
предоставлении электронных банковских услуг
посредством
системы
дистанционного
банковского обслуживания.
4.3. Используемые во взаимоотношениях
между
Вкладчиком/Клиентом
и
Банком
документы в электронном виде, успешно
авторизованные
Вкладчиком/Клиентом,
признаются
равными
соответствующим
документам
на
бумажном
носителе
и
порождают
аналогичные
им
права
и
обязанности
Сторон
по
Договору
(за
исключением
документов,
которые
в
соответствии с нормативными правовыми
актами РК должны быть предоставлены на
бумажных носителях).
4.4. Все операции, совершенные от имени
Вкладчика/Клиента, считаются совершенными
Вкладчиком/Клиентом.
4.5. За все операции, осуществленные
посредством электронных банковских услуг,
осуществленные от имени Вкладчика/Клиента,
ответственность
и
обязательства
несет
Вкладчик/Клиент.
4.6. Банк не несет ответственности за
проведение
третьими
лицами
операций,
осуществленных посредством электронных
банковских услуг, с использованием ставших им
известными способов доступа к счетам и
санкционирования платежа или перевода денег.
4.7. Вкладчик/Клиент настоящим безусловно
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парольдер
мен
Салымшыны/Клентті
сәйкестендіретін басқа да құралдар шоттар
бойынша жүргізілген операцияларға қатысты
тәуекелдер мен жауапкершілікті көтеретін
Салымшының/Клиенттің
иелігі
мен
қолданысында болатынымен сөзсіз келіседі.
5.
Банктің депозиттерге кепілдік беруі
5.1. Қазақстан Республикасының екінші
деңгейдегі банктерінде, атап айтқанда Банкте
орналастырылған
депозиттерге
міндетті
кепілдік беруі "Қазақстанның депозиттерге
кепілдік беру қоры" АҚ-да (бұдан әрі – Қор)
жүзеге асырылады.
5.2. Оларды қайтару міндеттемесі Қормен
кепілдендірілген Салым бойынша өтем
Қазақстан Республикасының заңнамасында
белгіленген
мөлшерде
және
тәртіппен
есептелген Сыйақысыз Салым бойынша
қалдық сомасында төленеді.
6.
Банк құпиясы
6.1. Клиенттің/Салымшының
банк
құпиясын Банк мына тұлғаларға Клиенттің/
Салымшының қосымша келісімінсіз ашуы
мүмкін:
"Қазақстан
Республикасындағы
банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан
Республикасы заңында көрсетілген тәртіп пен
негіздер бойынша тұлғаларға; Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкіне; Банк
қызметіне
текссеру
жүргізуге
құқылы
тұлғаларға/органдарға;
"Қазақстан
Республикасындағы банктер және банк
қызметі туралы" Қазақстан Республикасы
заңында көрсетілмеген тұлғаларға, банк
құпиясын құрайтын ақпаратты алу үшін
хабарласқан тұлғалардың/органның қызметін
реттейтін,
Қазақстан
Республикасының
нормативтік құқықтық актілерінде көзделген
негіздер бойынша; Банкке қатысты өткізілетін
аудит (талдау) аясында компанияларға; Банк
кредиторларына;
Клиенттен/Салымшыдан
берешекті өндіріп алу үшін Банктің тартатын
заңды және/немесе жеке тұлғаларына; Банктің
ағымдағы қызметін қамтамасыз ету үшін
Қызмет көрсету туралы шарт бойынша Банк
тартатын басқа үшінші тұлғаларға, егер Банк
мұндай тұлғамен келісім жасасқан кезде және
оның мәні үшінші тұлғаның олардың Банктен
алатын/алған ақпаратты жарияламау туралы
міндеттемелерін қабылдауы болып табылған
жағдайда.

соглашается,
что
компьютер
и
иное
оборудование, логины пароли и иные средства
идентификации Вкладчика/Клиента считаются
находящимися во владении и пользовании
Вкладчика/Клиента, который несет риск и
ответственность в отношении операций,
совершенных по счетам.
5. Гарантирование Банком депозитов
5.1. Обязательное гарантирование депозитов
физических лиц, размещенных в банках второго
уровня Республики Казахстан и, в частности, в
Банке, осуществляет АО "Казахстанский фонд
гарантирования депозитов" (далее- Фонд).
5.2. Возмещение по Вкладу, обязательства, по
возврату которого гарантированы Фондом,
выплачивается в сумме остатка по Вкладу без
начисленного Вознаграждения в размере и
порядке, установленном законодательством
Республики Казахстан.

6. Банковская тайна
6.1. Банковская тайна Клиента/Вкладчика
может быть раскрыта Банком без получения
дополнительного согласия Клиента/Вкладчика
следующим лицам: лицам, в порядке и по
основаниям,
предусмотренным
Законом
Республики Казахстан "О банках и банковской
деятельности
в
Республике
Казахстан";
Национальному Банку Республики Казахстан;
лицам/органам,
имеющим
право
на
осуществление проверки деятельности Банка;
лицам, не указанным в Законе Республики
Казахстан "О банках и банковской деятельности
в Республике Казахстан" по основаниям,
предусмотренным нормативными правовыми
актами Республики Казахстан, регулирующими
деятельность лица/органа, обратившегося за
информацией, составляющей банковскую тайну;
компаниям в рамках проводимого аудита
(анализа) в отношении Банка; кредиторам
Банка; юридическим и/или физическим лицам
привлекаемым
Банком
для
взыскания
задолженности с Клиента/Вкладчика; иным
третьим лицам, привлекаемым Банком по
договору
об
оказании
Банку
услуг,
необходимых
для
обеспечения
текущей
деятельности Банка, при условии заключения
Банком с такими лицами соглашения, предметом
которого будет являться принятие третьим лицом
обязательств
о
неразглашении
полученной/получаемой от Банка информации
третьим лицам.
7.
Форс-мажор
7.
Форс-мажор
7.1. Банк Шарт бойынша міндеттемелерін 7.1. Банк не несет ответственности за
орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны неисполнение или ненадлежащее исполнение
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үшін
жауап
бермейді,
егер
мұндай
міндеттемелерді орындау мүмкін болмаған
немесе қиындатылған жағдайда немесе форсмажор
жағдайларының
туындауынан
кешіктірілгенде, оған ҚР немесе басқа да
мемлекеттердің мемлекеттік органдарының,
ҚР
Ұлттық
Банкінің
немесе
басқа
мемлекеттердің орталық (ұлттық) банктерінің
(соның ішінде шетел валюталарын айырбастау
және аудару бойынша шектеулер) қандай да
бір заңнамалық немесе нормативтік актілерді
шектеусіз қабылдауы, жариялауы немесе
қолдануы кіреді, олардың нәтижесінде Банктің
өз міндеттемелерін орындауы заңсыз немесе
құқықсыз
болып
танылады,
сондай-ақ
саботаж, өрт, су басу, жарылыстар, табиғи
апаттар, азаматтық толқулар, ереуілдер және
жұмысшылардың кез келген көтерілісі,
тәртіпсіздіктер, соғыстар немесе Банктің
саналы бақылауынан тыс жағдайдағы кез
келген үкіметтің әрекеттері немесе кез келген
басқа
жағдайлар
("Еңсерілмейтін
күш
жағдайлары") жатады. Егер тараптар кері
жағдай туралы жазбаша келісімге келмесе,
Банк еңсерілмейтін күш жағдайларының
салдарына ұшыраған, Шарт бойынша өз
міндеттемелерін
орындауды
мұндай
Еңсерілмейтін күш жағдайлары тоқтатылғанға
дейінгі мерзімге тоқтата тұруға құқылы.
8.
Дауларды шешу тәртібі
8.1. Тараптар Шартты жүзеге асыру
барысында Банк пен Салымшының/Клиенттің
арасында туындауы мүмкін даулар мен
келіспеушіліктер
ерікті
түрде
және
Тараптардың өзара келісімімен реттелуі үшін
барлық қажетті шараларды қолданады. Егер
Банк пен Салымшының/ Клиенттің арасында
туындауы мүмкін даулар мен келіспеушіліктер
келіссөздер барысында реттелмеген жағдайда,
мұндай сұрақтардың шешімдері Банк пен
оның филиалдарының орналасқан жері
бойынша Қазақстан Республикасының сот
органдарына қарауға берілуі мүмкін.
9.
Қорытынды ережелер
9.1. Шарт Салымшылардың/Клиенттердің
тарапынан өзгертілмеуге тиіс. Шарт Банкпен
ғана біржақты соттан тыс тәртіппен
өзгертілуі/толықтырылуы мүмкін. Бұл кезде
Банк кем дегенде 10 (он) күнтізбелік күннің
ішінде Салымшыларды/Клиенттерді Банктің
ресми веб-сайттарында енгізілген өзгертулер
мен
толықтырулар
туралы
ақпарат
орналастыру
арқылы
тиісті

своих обязательств по Договору, в случае если
исполнение таких обязательств становится
невозможно или затруднено, или задерживается
ввиду
возникновения
форс-мажорных
обстоятельств, что включает без ограничений
принятие, опубликование или изменение в
толковании или применении каких-либо
законодательных или нормативных актов,
решений и т.п. государственными органами РК
или других государств, Национальным Банком
РК или центральными (национальными)
банками других государств (в том числе
ограничения по конвертации и переводу
иностранных валют), в результате которых
исполнение
Банком
своих
обязательств
становится незаконным или неправомерным, а
также саботаж, пожары, наводнения, взрывы,
стихийные бедствия, гражданские волнения,
забастовки и любые выступления работников,
восстания, беспорядки, войны или действия
правительств или любые другие обстоятельства,
находящиеся вне разумного контроля Банка
("Обстоятельства непреодолимой силы"). Если
стороны не достигнут письменного соглашения
об обратном, при наступлении Обстоятельств
непреодолимой
силы,
Банк
вправе
приостановить исполнение своих обязательств
по Договору, которые попадают под действие
Обстоятельств непреодолимой силы до момента
прекращения действия таких Обстоятельств
непреодолимой силы.
8.
Порядок разрешения споров
8.1. Стороны предпримут все необходимые
усилия, чтобы споры и разногласия, которые
могут
возникнуть
между
Банком
и
Вкладчиком/Клиентом в ходе реализации
Договора, были урегулированы на принципах
доброй воли и взаимного согласия. В случае
если разногласия и споры между Банком и
Вкладчиком/Клиентом не будут урегулированы
в ходе переговоров, то решение этих вопросов
может быть передано на рассмотрение в
судебные органы Республики Казахстан по
месту нахождения Банка или его филиалов (по
усмотрению Банка).
9.
Заключительные положения
9.1. Договор не подлежит изменению со
стороны Вкладчиков/Клиентов. Договор может
быть изменен/дополнен в одностороннем
внесудебном порядке, только Банком. При этом
Банк не менее чем за 10 (десять) календарных
дней должен известить Вкладчиков/Клиентов о
внесении
соответствующих
изменений/дополнений
путем
размещения
информации
о
внесенных
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өзгертулер/толықтырулар
енгізу
туралы
хабардар етуге тиіс.
9.2. Салымшы/Клиент
Шарттың
өзгертулерімен/толықтыруларымен келіспеген
жағдайда, Салымшы/Клиент Банкті Шартты
Банкте белгіленген рәсімдер бойынша бузы
уралы жазбаша түрде хабардар ете отырып
бұзуға құқылы. Егер жаңа шарттары
қолданысқа енгізілгенге дейін Банк Шартты
бұзу туралы жазбаша хабарламаны алмаса,
Банк бұл жағдайды Салым/Клиент Шарттың
өзгерістерімен келісетіндігін білдірді деп
санайды.
9.3. Осы арқылы Салымшы/Клиент Банк
оны сыйақы мөлшерлемелерін, Салым
бойынша комиссия мөлшерін өзгерткені, жаңа
банк қызметі түрлерінің пайда болғаны туралы
тиісті
ақпаратты
Банктің
арнайы
www.capitalbank.kz веб-сайтында және Банктің
үй-жайларындағы жарнама тақталарында
орналастыру арқылы хабардар ететіндігіне
келісімін білдіреді.
9.4. Тараптар комиссиялар және (немесе)
сыйақы мөлшерлемелері өзгертілген жағдайда,
Шартқа жасалған сәйкес өзгертулер Банктің
ресми
www.capitalbank.kz
веб-сайтында
ақпарат орналастырылған және Банктің үйжайларының жарнамалық қабырғаларында
көшірмесін орналастырған сәттен бастап
тиісінше енгізілген болып саналады деген
келісімге келді.
Тармақтың
редакциясы
Басқарманың
25.01.2017ж.
№П/17
шешіміне
сәйкес
өзгертілді.
9.5. Өтінішке
қол
қою
арқылы
Салымшы/Клиент, ол қандай да бір ескертулер
мен шағымдарды қабылдамастан, Шарттың
барлық талаптарымен келісетінін растайды.
9.6. Салымшы/Клиент Банктің осы Шарт
бойынша Банк қызметтері төлемі бойынша
Банк тариф(тер)інің мөлшер(лер)ін, сонымен
қатар келесідей (келесі талаптарда) арту
жағына
қарай
өзгерте
алатындығымен
келіседі:
1)
Банк операцияларын жүргізудің жалпы
талаптары
туралы
ережелерде
(Банк
операцияларын жүргізудің жалпы талаптары
туралы ереже Банктің www.capitalbank.kz
сайтында орналастырылған)
көзделген,
Шартты жасаған күні қолданыста болған
Тарифтердің шектік шамасы аясында ғана;
және/немесе
2)
Банктің Салымшыға/Клиентке жазбаша
хабарлама жіберуі немесе Банктің Банк
қызметтері төлемі бойынша тариф мөлшерін

изменениях/дополнениях на официальном вебсайте Банка.
9.2. В случае несогласия Вкладчика/Клиента
с
изменениями/дополнениями
Договора
Вкладчик/Клиент имеет право расторгнуть
Договор, письменно уведомив Банк о
расторжении
Договора
по
процедуре
установленной в Банке. В случае если до
вступления в силу новых условий Договора,
Банк не получит письменное уведомление о
расторжении
Договора,
Банк
данное
обстоятельство считает выражением согласия
Вкладчика/Клиента с измененными условиями
Договора.
9.3. Настоящим Вкладчик/Клиент выражает
согласие на то, что Банк будет информировать
его об изменении ставки вознаграждения,
размеров комиссии по Вкладу, появлении новых
видов банковских услуг путем размещения
соответствующей информации на официальном
веб-сайте
Банка
www.capitalbank.kz
и
размещения
наглядной
информации
на
рекламных стендах в помещениях Банка.
9.4. Стороны пришли к Соглашению, что в
случае изменения размера комиссий и (или)
ставки
вознаграждения,
соответствующие
изменения в Договор считаются внесенными
соответственно
с
момента
размещения
информации на официальном веб-сайте Банка
www.capitalbank.kz
с
дублированием
на
рекламных стендах в помещениях Банка.
Редакция пункта изменена согласно решению
Правления №П/17 от 25.01.2017 г.
9.5. Подписывая Заявление, Вкладчик/Клиент
подтверждает, что он соглашается со всеми
условиями Договора, принимая их без какихлибо возражений и замечаний.
9.6. Вкладчик/Клиент согласен с тем, что
размер(-ы) тарифа(-ов) Банка по оплате услуг
Банка по настоящему Договору могут
изменяться Банком, в том числе в сторону
увеличения,
следующим
образом
(на
следующих условиях):
1)
только в рамках предельных величин
тарифов, действующих на дату заключения
Договора, которые предусмотрены в правилах
об общих условиях проведения операций Банка
(правила об общих условиях проведения
операций Банка размещены на сайте Банка
www.capitalbank.kz); и/или
2)
путем направления Банком письменного
уведомления
Вкладчику/Клиенту
или
размещения Банком информации на сайте Банка
www.capitalbank.kz о желании Банка изменить
размеры тарифов по оплате услуг Банка. В
15

өзгерткісі келетіндігі туралы ақпаратты
Банктің
www.capitalbank.kz
сайтында
орналастыруы
арқылы.
Банктің
хабарламасында көрсетілген мерзім ішінде
Салымшы/Клиент
Банкке
өзгертілетін
тарифтерді қабылдаудан бас тарту туралы
жазбаша
өтініш
бермеген
жағдайда,
Салымшы/Клиент тарифтерді қабылдаған
болып есептеледі.
Клиент/Салымшы сондай-ақ, Банктің жаңа
қызметтері бойынша жаңа тарифтерді енгізу
арқылы Банк тарифтерге біржақты тәртіпте
өзгерту енгізуге құқылы екендігімен келіседі.
Жоспарланып отырған тарифтерге енгізілетін
өзгертулер туралы Банк Салымшыға/Клиентке
ақпаратты өзгертудің жоспарланып отырған
күнінен 15 (он бес) күнтізбелік күн бұрын
www.capitalbank.kz адресі бойынша Банк
сайтындағы интернет желісінде орналастыру
және/немесе Салымшыға/Клиентке хабарлама
жіберу арқылы хабарлайды.
Редакция Басқарманың 25.01.2017ж. №П/17
шешіміне
сәйкес
9.6.
тармақпен
толықтырылды.
10.
Қосымшалар
"Capital Bank Kazakhstan" АҚ-дағы
жеке
тұлғаларға
арналған
"Capital+"
салымының стандартты шарттары (№1
қосымша);
"Capital Bank Kazakhstan" АҚ-дағы
жеке тұлғаларға арналған ағымдағы шоттың
стандартты шарттары (№2 қосымша);
Жинақ шот ашу және Шартқа қосылу
туралы өтініш (№3 қосымша);
Ағымдағы шот ашу және Шартқа
қосылу туралы өтініш (№4 қосымша);
"Capital Bank Kazakhstan" АҚ-ның жеке
тұлғаларға арналған "Инктердің алтыны"
Салымының стандартты шарттары (№5
Қосымша);
Жеке тұлғаның "Инктердің алтыны"
салымына арналған Жинақ шотын ашу туралы
өтініші және Шартқа қосылуы (№6 Қосымша);
Редакция Басқарманың 23.11.2015ж. №П/15
шешіміне сәйкес 5 және 6 азатжолдармен
толықтырылды.
- "Сapital Bank Kazakhstan" АҚ-да жеке
тұлғаларға арналған "B1NK" Салымының
(бұдан әрі – Салым/Жинақ шот) стандартты
талаптары, Банк пен Салымшының құқықтары
мен
міндеттері
Шарттың
№5-1
Қосымшасымен анықталады;
- "B1NK" "Сapital Bank Kazakhstan" АҚ-да
жеке тұлғаларға арналған Жинақ шотты ашу
және Банктік қызмет көрсету шартына қосылу

случае, если в течение срока, указанного в
уведомлении Банка Вкладчик/Клиент не
обратиться в Банк с письменным заявлением об
отказе в принятии измененяемых тарифов,
тарифы
считаются
принятыми
Вкладчиком/Клиентом.
Клиент/Вкладчик также согласен с тем, что Банк
вправе вносить изменения в тарифы в
одностороннем порядке путем ввода новых
тарифов по новым услугам Банка.
О планируемых изменениях в тарифы, Банк
информирует
Вкладчика/Клиента
путем
размещения информации за 15 (пятнадцать)
календарных дней до предполагаемой даты
изменений на сайте Банка в сети интернет по
адресу
www.capitalbank.kz
и/или
путем
направления уведомления Вкладчику/Клиенту.
Редакция дополнена пунктом 9.6. согласно
решению Правления №П/17 от 25.01.2017 г.

10. Приложения
Стандартные условия Вклада "Capital+" в
АО "Capital Bank Kazakhstan" для физических
лиц (Приложение №1);
Стандартные условия Текущего счета в
АО "Capital Bank Kazakhstan" для физических
лиц (Приложение №2);
Заявление об открытии Сберегательного
счета и присоединении к Договору (Приложение
№3);
Заявление об открытии Текущего счета и
присоединения к Договору (Приложение №4);
Стандартные условия Вклада "Золото
Инков" в АО "Capital Bank Kazakhstan" для
физических лиц (Приложение № 5);
Заявление об открытии Сберегательного
счета для вклада физического лица "Золото
Инков"
и
присоединении
к
Договору
(Приложение № 6);
Редакция дополнена абзацами 5 и 6 согласно
решению Правления №П/15 от 23.11.2015 г.
Стандартные условия Вклада "B1NK" для
физических лиц в АО "Сapital Bank Kazakhstan"
(далее – Вклад/Сберегательный счет) в Банке,
права и обязанности Банка и Вкладчика,
определяются Приложением № 5-1 к Договору;
Заявление об открытии Сберегательного
счета и присоединении к Договору банковского
обслуживания (Договор присоединения) для
физических лиц в АО "Capital Bank Kazakhstan"
"B1NK" (Приложение № 6-1);
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(Қосылу шарты) туралы өтініш (№6-1
қосымша);
- "B1NK" "Сapital Bank Kazakhstan" АҚ-да
жеке тұлғаларға арналған Жинақ шотты ашу
және Банктік қызмет көрсету шартына қосылу
(Қосылу шарты) туралы өтініш
(№6-2
қосымша);
Редакция Басқарманың 25.09.2018ж. №П/18054 шешіміне сәйкес 7 және 9 азатжолдармен
толықтырылды.
- Ағымдағы шотты ашу туралы өтініш және
Шартқа қосылу (№4-1 қосымша).
Редакция Басқарманың 25.10.2018ж. №П/18058 шешіміне сәйкес 10 азатжолмен
толықтырылды.

Заявление об открытии Сберегательного
счета и присоединении к Договору банковского
обслуживания (Договор присоединения) для
физических лиц в АО "Capital Bank Kazakhstan"
"B1NK" (Приложение № 6-2);
Редакция дополнена абзацами 7 - 9 согласно
решению Правления №П/18-054 от 25.09.2018 г.
Заявление об открытии Текущего счета и
присоединения к Договору (Приложение №4-1).
Редакция дополнена абзацом 10 согласно
решению Правления №П/18-058 от 25.10.2018 г.
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"Сapital Bank Kazakhstan" АҚ-да
Жеке тұлғалар үшін
Банк қызметі шартына (Қосылу шарты)
№1 қосымша
"Capital Bank Kazakhstan" АҚ-дағы жеке
тұлғаларға арналған "Capital+"
салымының стандартты шарттары
1.
Мәні
1.1. Банк Салымшыға Жинақ шотын
ашады, ал Салымшы Салымды Шарт пен
Өтініште белгіленген сомада, мерзімде және
шарттарда орналастырады.
1.2. Жинақ шоты бойынша Салымшының
кәсіпкерлік, адвокаттық, жеке нотариаттық
қызметімен қызметін, сондай-ақ жеке сот
орындаушысының
қызметін
жүзеге
асыруымен
байланысты
операцияларды
жүргізуіне рұқсат етілмейді. Осы тармақтың
ережелерін бұзғаны үшін жауапкершілікті
Салымшы көтереді (Банк мұндай қызметпен
байланысты, Жинақ шотына нұсқаулардың
орындалуына жауапты болмайды).
1.3. Салымды:
Салымшы;
Салымшының өкілдері – тиісінше
ресімделген сенімхаттың негізінде/заңды
өкілдері,
қамқоршысы
–
олардың
өкілеттіктерін
растайтын
құжаттардың
негізінде;
Салымшы қайтыс болған жағдайда –
Қазақстан Республикасының заңнамасына сай
заңды мұрагерлері.
Салымның жалпы шарттары
2.1. "Capital+" мерзімді салымы ұлттық
валюта – теңгеде, шетел валютасында – АҚШ
долларында, еурода ашылады.
2.2. Салымның ең аз сомасы (кемімейтін
қалдығы) 1 000 (бір мың) теңге, 10 (он) АҚШ
доллары, 10 (он) еуро. Қосымша жарналары
ескерілген Салымның ең жоғарғы сомасы
Салым валютасына байланысты белгіленеді
және 10 000 000 000 (он миллиард) теңгені,
25 000 000 (жиырма бес миллион) АҚШ
долларын, 25 000 000 (жиырма бес миллион)
еуроны құрайды.
Тармақтың
редакциясы
Басқарманың
27.06.2016ж.
№П/16
шешіміне
сәйкес
өзгертілді.
2.3. Электронды сатылым арналары арқылы
ашылатын Салым бойынша нөлдік қалдықпен
Салымды ашу мүмкіндігі көзделген. Бұл кезде
2.

Приложение №1
к Договору банковского обслуживания
(Договор присоединения) для физических лиц
в АО "Сapital Bank Kazakhstan"
Стандартные условия Вклада "Capital+"
для физических лиц в АО "Сapital Bank
Kazakhstan"
1.
Предмет
1.1. Банк
открывает
Вкладчику
Сберегательный счет, а Вкладчик размещает
Вклад, в сумме, на срок и на условиях,
установленных Договором и Заявлением.
1.2. По
Сберегательному
счету
не
допускается проведение операций, связанных с
осуществлением
Вкладчиком
предпринимательской, адвокатской, частной
нотариальной
деятельности,
а
также
деятельности частного судебного исполнителя.
Ответственность за нарушение положений
настоящего пункта несет Вкладчик (Банк не
несет ответственность за исполнение указаний
к Сберегательному счету, которые могут быть
связаны с такой деятельностью).
1.3. Вкладом могут распоряжаться:
Вкладчик;
Представители
Вкладчика
–
на
основании надлежащим образом оформленной
доверенности/законные
представители,
опекуны – на основании документов,
подтверждающих их полномочия;
В случае смерти Вкладчика – законные
наследники,
согласно
законодательству
Республики Казахстан.
2.
Основные условия Вклада
2.1. Срочный вклад "Capital+" открывается в
национальной валюте – тенге, в иностранных
валютах – доллары США, евро.
2.2. Минимальная сумма (неснижаемый
остаток) Вклада составляет 1 000 (одна тысяча)
тенге, 10 (десять) долларов США, 10 (десять)
евро. Максимальная сумма Вклада, с учетом
дополнительных взносов, устанавливается в
зависимости от валюты Вклада и составляет
10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге, 25
000 000 (двадцать пять миллионов) долларов
США, 25 000 000 (двадцать пять миллионов)
евро.
Редакция пункта изменена согласно решению
Правления №П/16 от 27.06.2016 г
2.3. По Вкладу, открываемому через
электронные каналы продаж, предусмотрена
возможность открыть Вклад с нулевым
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Жинақ шотқа есепке алынған/енгізілген
ақшаны Салымшы оларды Өтінішке қол
қойылған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні
ішінде аудару арқылы жүзеге асыруға тиіс.
Егер Салымшы Салым сомасын уақтылы
аудармаған жағдайда, Шарт жасалмаған
болып саналады.
2.4. Шарттың бүкіл қолданылу мерзімінде
Салымшы Салымнан Салымның кез келген
валютадағы
ақшаны
Шартта/Өтініште
көрсетілген кемімейін қалдықтан аспайтын
мөлшерде ішінара алуы мүмкін.
2.5. Салымшы қосымша жарналарды қоса
алғандағы
Салымның
жалпы
сомасы
Салымның ең жоғарғы сомасынан аспаған
жағдайда,
Шарттың
бүкіл
қолданылу
мерзімінде Салымға қосымша жарналарды
шектеусіз
салуына
болады.
Қосымша
жарнаның ең аз сомасы – шектелмеген.
Тармақтың
редакциясы
Басқарманың
27.06.2016ж.
№П/16
шешіміне
сәйкес
өзгертілді.
2.6. Салым бойынша сыйақы мөлшерлемесі
Салымшы Өтінішке қол қойған сәттен бастап
12 (он екі) ай ішінде өзгерссіз қалдырылады.
2.7. Салымды сақтау мерзімі – 12 ай.
2.8. Бір кезең аяқталған соң, нарықта
қалыптасқан конъюнктураға байланысты
Банктің уәкілетті органының шешімімен
Салым бойынша сыйақы мөлшерлемесі
өзгертілуі мүмкін.
2.9. Салым мерзімі Өтінішпен бастапқыда
белгілеген
мерзімге,
алайда
мерзімі
ұзартылған күнгі Банкте әрекет ететін сыйақы
мөлшерлемесі бойынша 20 (жиырма) ретке
дейін автоматты түрде ұзартылады.
Тармақтың
редакциясы
Басқарманың
27.06.2016ж.
№П/16
шешіміне
сәйкес
өзгертілді
2.10. Салымшы Жинақ шотқа бастапқы
жарнаны салған күннен бастап 30 (отыз)
күнтізбелік күн өткен соң Салымды бір
валютадан екіншісіне (теңге, АҚШ доллары,
еуро) айырбастауды Банк жеке тұлғалар үшін
операция жүргізілген күні белгілеген арнайы
айырбастау бағамы бойынша жүзеге асыруы
мүмкін.
2.11. Салымдарды қолма-қол берілмейтін
түрде айырбастау Астана уақыты бойынша
күн сайын 15:00 дейін, сенбі, жексенбі және
жалпыға ортақ белгіленген мереке күндерінен
басқа барлық жұмыс күндері, сондай-ақ
валюта айырбастауға тиісті валюталардың бірі
бойынша валюталау болмаған күндері
жүргізіледі.

остатком. При этом, зачисление/внесение денег
на Сберегательный счет должно быть
осуществлено
Вкладчиком
путем
осуществления их перевода в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня подписания Заявления. В
случае если Вкладчик своевременно не перевел
сумму
Вклада,
Договор
считается
незаключенным.
2.4. В течение всего срока действия
Договора, Вкладчик может производить
частичное изъятие денег со Вклада в любой из
валют Вклада, в размере не превышающем
размер неснижаемого остатка, указанного в
Договоре/Заявлении.
2.5. В течение всего срока действия
Договора, Вкладчик может производить
дополнительные взносы во Вклад без
ограничений при условии, что сумма Вклада с
учетом дополнительных взносов не будет
превышать максимальную сумму Вклада.
Минимальная сумма дополнительного взноса –
не ограничена.
Редакция пункта изменена согласно решению
Правления №П/16 от 27.06.2016 г
2.6. Ставка вознаграждения по Вкладу
остается неизменной в течение 12 (двенадцати)
месяцев с момента подписания Заявления
Вкладчиком.
2.7. Срок хранения Вклада – 12 месяцев.
2.8. По истечении данного периода, в
зависимости от сложившейся конъюнктуры
рынка решением уполномоченного органа
Банка ставка Вознаграждения по Вкладу,
может изменяться.
2.9. Пролонгация Вклада осуществляется
автоматически
на
срок,
первоначально
установленный Заявлением, но не более 20
(двадцати) раз по ставке вознаграждения,
действующей в Банке на день пролонгации.
Редакция пункта изменена согласно решению
Правления №П/16 от 27.06.2016 г
2.10. По
истечению
30
(тридцати)
календарных дней со дня зачисления
Вкладчиком первоначального взноса на
Сберегательный
счет
может
быть
осуществлена конвертация Вклада из одной
валюты в другую (тенге, доллары США, евро).
Конвертация Вклада осуществляется по
специальному
обменному
курсу,
установленному Банком для физических лиц
на день совершения операции.
2.11. Безналичная
конвертация
Вкладов
производится до 15:00 ч. Ежедневно по
времени Астаны, во все рабочие дни, кроме
субботы, воскресенья и общеустановленных
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2.12. Сыйақы мөлшері мен Салым мерзімі
Қазақстан Республикасының заңнамасында
көзделген жағдайларда өзгеруі мүмкін.
Тармақтың
редакциясы
Басқарманың
27.11.2018ж. №П/18-065 шешіміне сәйкес
өзгертілді.

Салым мен сыйақыны төлеу
3.1. Сыйақы
есептеу
Салымшының
Шотына Салым сомасы түскен күннен бастап
жүргізіледі. Салымға ақша түскен күн мен
Салымды қайтару күн бір күн болып
қабылданады.
Тармақтың
редакциясы
Басқарманың
06.03.2018ж. №П/18-014 шешіміне сәйкес
өзгертілді.
3.2. Сыйақыны есептеген кезде бір ай 30
күнге, бір жыл 360 күнге тең деп есептеледі.
3.3. Қосымша жарна сомасына сыйақы
Жинақ шотта ақшаны нақты сақтау мерзімі
үшін есептеледі.
3.4. Ақшаны ішінара алған жағдайда
сыйақы есептеу Жинақ шоттағы нақты ақша
қалдығына есептеледі.
3.5. Есептелген сыйақыны капиталдандыру
ай сайын, есептік айдан кейінгі айдың бірінші
жұмыс күнінде Жинақ шотқа жүргізіледі.
Тармақтың
редакциясы
Басқарманың
06.03.2018ж. №П/18-014 шешіміне сәйкес
өзгертілді.
3.6. Банктің
уәкілетті
органы
банк
Салымының сәйкес түрінің қолданысын
тоқтату туралы шешім қабылдаған жағдайда,
Банк мерзімі өткен Шарттың қолданысын
ұзартпайды. Шарттың қолданылу мерзімі
аяқталғаннан соң Салым сомасы мен
есептелген сыйақы Салымшының Ағымдағы
шотына, Ағымдағы шот болмаған жағдайда,
Карточканың банктік шотына есептеледі.
Шартты
бұзған
кезде
Салымшының
Ағымдағы шоты/Карточкасы болмаса, Шарт
талап
етілмелі
салым
талаптарында
ұзартылған болып саналады, бұл туралы Банк
Салымшыны көрсетілген кез келген әдістер
арқылы хабарландырады: www.capitalbank.kz
адресі бойынша Банктің интернет ресурсында
ақпаратты орналастыру арқылы, жазбаша
хабарландыру, SMS-жөнелтілім, электрондық
поштаға хабарлама жіберу немесе телефонмен
хабарласу арқылы.
Тармақтың
редакциясы
Басқарманың
28.05.2019ж. №П/19-24 шешіміне сәйкес
өзгертілді.
3.

праздничных дней, а также дней, в которые
отсутствует валютирование по одной из
подлежащих обмену валют.
2.12. Размер вознаграждения и срок Вклада
могут
быть
изменены
в
случаях
предусмотренных
законодательством
Республики Казахстан.
Редакция пункта изменена согласно решению
Правления № П/18-065 от 27.11.2018 г.
3.
Выплата Вклада и вознаграждения
3.1. Начисление
вознаграждения
производится со дня поступления суммы
Вклада на Счет Вкладчика. День поступления
денег во Вклад и день возврата Вклада
принимается за один день.
Редакция пункта изменена согласно решению
Правления №П/18-014 от 06.03.2018 г.
3.2. При расчете вознаграждения месяц
принимается за 30 дней, а год за 360 дней.
3.3. На сумму дополнительного взноса
вознаграждение начисляется за фактический
срок хранения денег на Сберегательном счете.
3.4. Начисление вознаграждения в случае
частичного изъятия денег производится на
фактический остаток денег на Сберегательном
счете.
3.5. Капитализация
начисленного
Вознаграждения производится ежемесячно в
первый рабочий день месяца следующего за
отчетным на Сберегательный счет.
Редакция пункта изменена согласно решению
Правления №П/18-014 от 06.03.2018 г.
3.6. В случае принятия уполномоченным
органом Банка решения о прекращении
действия соответствующего вида банковского
Вклада, Банк не пролонгирует действие
истекшего Договора. С даты окончания срока
действия
Договора
сумма
Вклада
и
начисленного вознаграждения перечисляется
на Текущий счет Вкладчика, при отсутствии
Текущего счета, на банковский счет Карточки.
Если на момент расторжения Договора у
Вкладчика
отсутствует
Текущий
счет/Карточка,
Договор
считается
продленным
на
условиях
вклада
до
востребования, о чем Банк уведомляет
Вкладчика любым из указанных способов:
путем размещения информации на интернет
ресурсе Банка по адресу: www.capitalbank.kz,
письменное
уведомление,
SMS-рассылка,
сообщение на электронную почту либо путем
телефонного обращения.
Редакция пункта изменена согласно решению
Правления №П/19-24 от 28.05.2019 г.
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4.
Мерзімінен бұрын бұзу
4.1. Салымды (оның бөлігін) кемімейтін
қалдықты сақтамай мерзімінен бұрын талап
еткен кезде (соның ішінде, Қазақстан
Республикасының заңнамасында көзделген
негіздер бойынша Салымшының келісімінсіз
Жинақ шоттан ақшаны алған жағдайда):
1) алғашқы жарна Жинақ шотқа түскен
күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн
өткенше, Салым бойынша сыйақы
ақшаның Жинақ шотта нақты болған
уақыты үшін 0 % сыйақы мөлшерлемесі
бойынша есептеледі және төленеді;
2) бастапқы жарна Жинақ шотқа түскен
күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн
өткеннен кейін, Салым бойынша
сыйақы Салымды (оның бөлігін)
кемімейтін
қалдықты
сақтамай
мерзімінен бұрын талап еткенге дейін
ақшаның Жинақ шотта нақты болған
уақыты үшін қолданыстағы сыйақы
мөлшерлемесі бойынша есептеледі және
төленеді.
Тармақтың
редакциясы
Басқарманың
25.09.2018ж. №П/18-054 шешіміне сәйкес
өзгертілді.
4.1.1. Салымның қалған сомасы Салымшы
ақшаны алғанға дейін Жинақ шотта қалады,
бұл ретте сыйақы 0 % сыйақы мөлшерлеме
бойынша есептеледі және төленеді.
Тармақтың
редакциясы
Басқарманың
06.03.2018ж. №П/18-014 шешіміне сәйкес
өзгертілді.
4.2. есептелген сыйақыны қайта санау
бойынша
шарттар
сондай-ақ
оның
шарттарына сәйкес жаңа мерзімге ұзартылған
Шарттарға қолданылады.
4.3. Қолданылу мерзімі ұзартылғаннан
кейін Салымшының бастамасы бойынша
Шарт бұзылған жағдайда, Салым бойынша
сыйақы Шарттың мерзімі ұзартылған күнгі
қолданыстағы шарттарға сай есептеледі, бұл
кезде Салымды орналастыру мерзімін есептеу
Шарттың қолданылу мерзімі ұзартылған
сәттен басталады.
4.4. Шарттың 2.9. тармағына сәйкес Салым
мерзімі аяқталған жағдайда Салым жабылады,
сомма Салымшының Ағымдағы шотына,
Ағымдағы
шоты
болмаған
жағдайда,
Карточканың банктік шотына аударылады.
Шартты
бұзған
кезде
Салымшының
Ағымдағы шоты/Карточкасы болмаса, Шарт
талап
етілмелі
салым
талаптарында
ұзартылған болып саналады, бұл туралы Банк
Салымшыны көрсетілген кез келген әдістер

4.
Досрочное расторжение
4.1. При досрочном востребовании Вклада
(его части) без сохранения неснижаемого
остатка (в том числе, в случае изъятия денег со
Сберегательного счета без согласия Вкладчика
по
основаниям,
предусмотренным
законодательством Республики Казахстан):
1) до истечения 30 (тридцати) календарных
дней со дня поступления первоначального
взноса
на
Сберегательный
счет,
вознаграждение по Вкладу начисляется и
выплачивается за фактическое время
нахождения денег на Сберегательном
счете по ставке вознаграждения – 0 %;
2) по истечении 30 (тридцати) календарных
дней со дня поступления первоначального
взноса
на
Сберегательный
счет
вознаграждение по Вкладу начисляется и
выплачивается по действующей ставке
вознаграждения за фактическое время
нахождения денег на Сберегательном
счете
до
момента
досрочного
востребования Вклада (его части) без
сохранения неснижаемого остатка.
Редакция пункта изменена согласно решению
Правления №П/18-054 от 25.09.2018 г.
4.1.1. Оставшаяся сумма Вклада остается на
Сберегательном счете до изъятия денег
Вкладчиком, при этом, вознаграждение
начисляется и выплачивается по ставке
вознаграждения – 0 %.
Редакция пункта изменена согласно решению
Правления №П/18-014 от 06.03.2018 г.
4.2. Условия по пересчету начисленного
Вознаграждения распространяются также на
Договоры, пролонгированные на новый срок в
соответствии с его условиями.
4.3. В случае расторжения Договора по
инициативе Вкладчика, после пролонгации
срока его действия, вознаграждение по Вкладу
начисляется согласно условиям, действующим
на дату пролонгации Договора, причем отсчет
срока размещения Вклада производится с
момента
пролонгации
срока
действия
Договора.
4.4. В случае истечения срока Вклада согласно
п.2.9. Договора Вклад закрывается, сумма
переводится на Текущий счет Вкладчика, при
отсутствии Текущего счета, на банковский
счет Карточки. Если на момент расторжения
Договора у Вкладчика отсутствует Текущий
счет/Карточка, Договор считается продленным
на условиях вклада до востребования, о чем
Банк уведомляет Вкладчика любым из
указанных способов: путем размещения
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арқылы хабарландырады: www.capitalbank.kz
адресі бойынша Банктің интернет ресурсында
ақпаратты орналастыру арқылы, жазбаша
хабарландыру, SMS-жөнелтілім, электрондық
поштаға хабарлама жіберу немесе телефонмен
хабарласу арқылы.
Редакция Басқарманың 28.05.2019ж. №П/1924 шешіміне сәйкес 4.4. тармақпен
толықтырылды.
5.
Банктің құқықтары мен міндеттері
5.1. Банк міндетті:
5.1.1. Салымның сақталуы мен есептелуін
қамтамасыз ете отырып, оны Жинақ шотта
орналастыруға қабылдауға;
5.1.2. Салымшыға Шарттың талаптарына
және
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына сәйкес шарттарда, мөлшерде
және
тәртіппен
есептен
шығарылған
(ұсталған/алынған)
сомаларды
шегере
отырып, сыйақы төлеуге және салымды
қайтаруға;
5.1.3. Салымшының талабы бойынша Банктің
қолданыстағы тарифтеріне сай
Жинақ
шоттағы ақша қалдығы мен қозғалысы туралы
үзінді көшірмені беру;
5.1.4. Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы заңнамасына сәйкес уәкілетті
органдардың/тұлғалардың
Жинақ
шоты
бойынша
шығыс
операцияларының
тоқтатылғаны және/немесе Салымшының
Жинақ шотта орналастырылған ақшасына
тыйым салу туралы шешімді орындауға;
5.1.5. уәкілетті
органдардың/тұлғалардың
Жинақ
шоты
бойынша
шығыс
операцияларының
тоқтату
немесе
Салымшының Жинақ шотта орналастырылған
ақшасына тыйым салу туралы тиісті жазбаша
хабарламаларының
негізінде,
сондай-ақ
Қазақстан Республикасының қолданыстағы
заңнамасында көзделген жағдайларда Жинақ
шот бойынша операцияларды жаңартуға;
5.1.6. Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы заңнамасына сәйкес үшінші
тұлғалардың Салымшының Жинақ шотынан
Қазақстан Республикасының қолданыстағы
заңнамасында белгіленген тәртіппен ақшаны
алу туралы нұсқауларын орындау;
5.1.7. Салымшының бастамасы бойынша
Салымшының өтінішін алғаннан кейінгі отыз
жұмыс күнінен кешіктірмей ҚР қолданыстағы
заңнамасына сай Жинақ шотты жабуға кедергі
келтіретін негіздер болмаған кезде Жинақ
шотты жабуға.
5.2.

Банк құқылы:

информации на интернет ресурсе Банка по
адресу:
www.capitalbank.kz,
письменное
уведомление, SMS-рассылка, сообщение на
электронную почту либо путем телефонного
обращения.
Редакция дополнена пунктом 4.4. согласно
решению Правления №П/19-24 от 28.05.2019 г.
5.
Права и обязанности Банка
5.1. Банк обязан:
5.1.1. Принять Вклад с размещением на
Сберегательном счете, обеспечивая его
сохранность и учет;
5.1.2. выплатить Вкладчику вознаграждение и
возвратить Вклад на условиях, в размере и
порядке, за вычетом сумм, списанных
(удержанных/изъятых), в соответствии с
условиями Договора и законодательства
Республики Казахстан;
5.1.3. предоставлять
по
требованию
Вкладчика выписки о движении и остатках
денег на Сберегательном счете, согласно
действующим тарифам Банка;
5.1.4. исполнять
в
соответствии
с
законодательством Республики Казахстан
решения уполномоченных органов/лиц о
приостановлении расходных операций по
Сберегательному счету и/или наложении
ареста на деньги Вкладчика, размещенные на
Сберегательном счете;
5.1.5. на
основании
соответствующих
письменных уведомлений уполномоченных
органов/лиц
об
отмене
решений
о
приостановлении расходных операций по
Сберегательному счету или наложении ареста
на деньги, находящиеся на Сберегательном
счете Вкладчика, а также в случаях,
предусмотренных
законодательством
Республики Казахстан, возобновлять операции
по Сберегательному счету;
5.1.6. исполнять
предъявленные
в
соответствии с законодательством Республики
Казахстан указания третьих лиц об изъятии
денег со Сберегательного счета Вкладчика в
порядке, установленном законодательством
Республики Казахстан;
5.1.7. закpыть Сберегательный счет по
инициативе Вкладчика в срок не позднее
тридцати рабочих дней после получения
заявления
Вкладчика
при
отсутствии
оснований,
препятствующих
закрытию
Сберегательного
счета,
согласно
действующего законодательства РК.
5.2. Банк имеет право:
22

5.2.1. жинақ шотты ашқан, жүргізген және
жапқан кезде Салымшыдан тізбесі Қазақстан
Республикасының ішкі нормативтік құқықтық
актілерінде және Банктің ішкі құжаттарында
белгіленген құжаттарды талап етуге;
5.2.2. Салым
бойынша
сыйақы
мөлшерлемесін Салымды сақтау мерзімі
аяқталған және Салым мерзімі ұзартылған
кезде біржақты соттан тыс тәртіппен
өзгертуге;
5.2.3. салым сомасынан, Салымшы немесе
Банк Шартты мерзімінен бұрын бұзған кезде
және/немесе Салым сомасын/Салымның бір
бөлігін заңнамада және/немесе Шартта
көзделген негіздер бойынша үшінші тұлғалар
алған жағдайда, бұрын төленген сыйақыға тең
соманы ұстап қалуға;
5.2.4. Банк тәжірибесіне сәйкес Салымды
Шарттың бүкіл қолданылу мерзімінде
пайдалануға;
5.2.5. Қазақстан
Республикасының
заңнамасына
сәйкес
және
Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген
жағдайларда, Салымды немесе оның бір
бөлігін Салымшыға көрсетілген үшінші
тұлғалардың талаптарын қанағаттандыру үшін
алуға;
5.2.6. Банк Салымшыны АҚШ тұлғасы1 деп
таныған және Салымшы Банкке соңғысына
Қазақстан Республикасының және шет
мемлекеттердің заңнамасын, соның ішінде
АҚШ шетелдік шоттарға салық салу туралы
заңын Foreign Account Tax Compliance Act,
далее – FATCA) сақтау үшін қажетті
құжаттарды беруден бас тартқан жағдайда,
сондай-ақ Салымшы Банк нысаны бойынша
Қазақстан Республикасының және шет
мемлекеттердің мемлекеттік органдарына,
соның ішінде АҚШ Федералды Салық
қызметіне (бұдан әрі – IRS USA) деректерді
беруден бас тартқан жағдайда, Банк Жинақ
шотқа қызмет көрсетуден бас тартуға және
осы Шартты Салымшының келісімінсіз
мәжбүрлі біржақты соттан тыс тәртіппен
бұзуға құқылы.
5.2.7. Банк Салымның осы түрі бойынша
ұтыс ойындарын (акциялар) өткізген кезде

5.2.1. при открытии, ведении и закрытии
Сберегательного счета требовать от Вкладчика
документы, перечень которых установлен
нормативными правовыми актами Республики
Казахстан и внутренними документами Банка;
5.2.2. изменять ставку вознаграждения по
Вкладу в одностороннем внесудебном порядке
по истечении срока хранения Вклада и
пролонгации Вклада;
5.2.3. удержать из суммы Вклада, суммы,
равные ранее выплаченному вознаграждению,
при
досрочном
расторжении
Договора
Вкладчиком или Банком и/или изъятия суммы
Вклада/части Вклада третьими лицами, по
основаниям,
предусмотренным
законодательством и/или Договором;
5.2.4. в соответствии с банковской практикой
пользоваться Вкладом в течение срока
действия Договора;
5.2.5. в соответствии с законодательством
Республики
Казахстан
и
в
случаях,
установленных законодательством Республики
Казахстан, производить изъятие Вклада или
его части для удовлетворения требования
третьих лиц, предъявленных к Вкладчику;
5.2.6. в случае признания Банком Вкладчика
Персоной США1, и отказа Вкладчика в
предоставлении Банку документов и сведений,
необходимых последнему для соблюдения
законодательства Республики Казахстан и
иностранных государств, в т.ч. Закона США о
налогообложении иностранных счетов (Foreign
Account Tax Compliance Act, далее – FATCA)
и/или отказа Вкладчика в подписании по
форме Банка Согласия о предоставлении
данных в государственные органы Республики
Казахстан и иностранных государств, в т.ч.
Федеральную Налоговую службу США (далее
– IRS USA), в одностороннем внесудебном
порядке
прекратить
обслуживание
Сберегательного счета и расторгнуть Договор
в одностороннем внесудебном порядке, без
согласия и уведомления Вкладчика;
5.2.7. в случае проведения Банком розыгрыша
(акций)
по
данному
виду
Вклада,
самостоятельно устанавливать правила и
процедуры проведения розыгрышей (акций),

1

АҚШ тұлғасы (АҚШ-тың белгілі бір тұлғасы) – АҚШ-та тұруға мекендеу қағазы бар жеке тұлғаларды қосқанда, АҚШ-тың азаматы немесе резиденті болып
табылатын жеке тұлға, Америка Құрама Штаттарында немесе Америка Құрама Штаттарының не оның штаттарының бірінің заңдарына сәйкес тіркелген серіктестік
немесе корпорация; немесе сенімгерлік, егер: 1) Америка Құрама Штаттарының сотымен сотталған; 2) АҚШ-тың бір немесе бірнеше тұлғасы осы сенімгерліктің
барлық негізгі шешімдерін бақылауға өкілеттігі бар, немесе АҚШ кодексінде көзделген корпорацияларды қоспағанда, АҚШ азаматы немесе резиденті болып
табылатын, қайтыс болған адамның мүлігі/ Персона США (Определенное лицо США) – физическое лицо, являющееся гражданином или резидентом США, включая
физических лиц, имеющих вид на жительство в США, товарищество или корпорация, зарегистрированные в соединенных Штатах Америки или в соответствии с
законами Соединенных Штатов Америки или одного из штатов; или траст, если: 1) он подсуден судам Соединенных Штатов Америки; 2) одно или более Лиц США
имеют полномочия контролировать все основные решения этого траста, или имущество умершего лица, которое являлось гражданином или резидентом США, за
исключением корпораций, предусмотренных кодексом США.
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ұтыс
ойындарын
(акцияларды)
өткізу
рәсімдерін, сыйлық қорының сандық әрі
сапалық құрамын, ұтыс ойындарына қатысу
шарттарын
және
ұтыс
ойындары
жеңімпаздарын
хабарлау
мерзімдерін,
сыйлықтарды алу шарттары мен негіздерін,
ұтыс ойындарын (акцияларды) өткізудің өзге
қажетті шарттарын, олардың кез келген
өзгерістері мен толықтыруларын өз бетінше
белгілеуге.
5.2.8. сыйақы төлеген кезде Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген
салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді
ұстап қалуға.
4.2.10. Шотты тікелей дебеттеу арқылы
даусыз тәртіпте Шоттан келесі сомаларды
алуға:
Банктің Шот бойынша операцияларды
жүзеге асыру бойынша қызметтері үшін
Банктің
тарифтерімен
белгіленген
мөлшерінде және мөлшерлеме бойынша
сыйақыны;
Салым бойынша артық есептелген
және/немесе
төленген
сыйақы
сомаларын;
Шотқа қате есептелген ақша сомаларын;
Салымшының Банк алдындағы кез
келген берешек сомасын;
Шарттың осы тармақшасында көрсетілгендер
Банктің ақшаны Шоттан тиісті сомалар
мөлшерінде Шотты тікелей дебеттеу арқылы
даусыз тәртіпте алуына
Салымшының
келісімі болып табылады. Бұл ретте Салымшы
Банктің Шотты тікелей дебеттеу арқылы
Шоттан ақшаны тиісті түрде алуына
жеткілікті
негіз
болып
осы
Шарт
табылатындығына өз келісімін береді.
4.2.11. осы Шарттың 2.2. тармағында
көрсетілген негіздер бойынша кемімейтін
қалдыққа қойылатын талаптарды бұзған
жағдайда, Банк талапты бұзған күннен бастап
30 (отыз) күнтізбелік күн өткенде Салым
қалдығын кейін Шартты бұзу арқылы
Салымшының Банкте ашылған кез келген
банктік шотына аударуға құқылы.
Редакция Басқарманың 06.03.2018ж. №П/18014 шешіміне сәйкес 5.2.8., 5.2.9., 5.2.10.
тармақшалармен толықтырылды
6.
Салымшының құқықтары мен
міндеттері
6.1. Салымшы құқылы:
6.1.1. Шарттың талаптарына сай Салымды
және ол бойынша есептелген сыйақыны алуға;
6.1.2. Банктің қолданыстағы тарифтеріне сай
Салымның ағымдағы жағдайы туралы

качественный и количественный состав
призового фонда, условия участия в
розыгрышах, порядок и сроки оповещения
победителей
розыгрышей,
условия
и
основания
получения
призов,
иные
необходимые условия проведения розыгрышей
(акций), любые их изменения и дополнения.
5.2.8. при
выплате
вознаграждения
удерживать налоги и другие обязательные
платежи, установленные законодательством
Республики Казахстан.
5.2.9. изымать со Счета в бесспорном порядке
путем прямого дебетования Счета следующие
суммы:
вознаграждение за услуги Банка по
осуществлению операций по Счету в
размере и по ставке, установленной
тарифами Банка;
суммы излишне начисленного и/или
выплаченного вознаграждения по Вкладу;
ошибочно зачисленные на Счет суммы
денег;
сумму любой задолженности Вкладчика
перед Банком;
Указанное
в
настоящем
подпункте
Договора является согласием Вкладчика на
изъятие Банком денег со Счета в бесспорном
порядке путем прямого дебетования Счета в
размере соответствующих сумм. При этом
Вкладчик предоставляет свое согласие на то,
что
основанием,
достаточным
для
соответствующего изъятия Банком денег со
Счета путем прямого дебетования Счета,
является настоящий Договор.
5.2.10. в случаях нарушения требований к
неснижаемому остатку по основаниям,
указанным в п. 2.2. настоящего Договора, Банк
вправе
по
истечению
30
(тридцати)
календарных дней с даты нарушения
требований, перевести остаток Вклада на
любой банковский счет Вкладчика открытый в
Банке
с
последующим
расторжением
Договора.
Редакция дополнена подпунктами 5.2.8., 5.2.9.,
5.2.10. согласно решению Правления №П/18014 от 06.03.2018 г.
6.
Права и обязанности Вкладчика
6.1. Вкладчик имеет право:
6.1.1. Получить Вклад и начисленное по нему
вознаграждение, согласно условиям Договора;
6.1.2. получать информацию о текущем
состоянии
своего
Вклада,
согласно
действующим тарифам Банка;
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ақпаратты алуға;
6.1.3. Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
белгіленген
тәртіппен
сенімхатты
ресімдеу
арқылы
заңды
өкілдеріне, қамқоршысына немесе басқа
тұлғаға Салымды және ол бойынша сыйақыны
басқаруды сеніп тапсыруға.

6.1.3. доверить распоряжение Вкладом и
вознаграждением
по
нему
законным
представителям, опекунам или другому лицу
путем оформления доверенности в порядке,
установленном законодательством Республики
Казахстан.

6.2. Салымшы міндетті:
6.2.1. Жинақ шотты/шоттарды ашу үшін
Банкке
Салымшының
жеке
басын
куәландыратын құжатты және Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы
заңнамасының және Банктің талаптарына
сәйкес басқа да құжаттарды беруге;
6.2.2. осы Жинақ шот бойынша жеке
кәсіпкерлікке, адвокаттық, жеке нотариаттық
қызметке байланысты операцияларды, сондайақ
Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы заңнамасына сай жеке сот
орындаушысының қызметіне байланысты
жүзеге асырмауға;
6.2.3. Өтініште көрсетілген Жинақ шотқа
Өтініште белгіленген мөлшердегі қолма-қол
немесе қолма-қол берілмейтін ақшаны
енгізуге/аударуға;
6.2.4. Шарттың бүкіл қолданылу мерзімі
ішінде Жинақ шотта Шартта/Өтініште
көрсетілген кемімейтін қалдық сомасын
сақтауға;
6.2.5. Банкке соманы Салымның басқа
валютасына айырбастауға белгіленген үлгідегі
жазбаша өтінішті беруге;
6.2.6. тиісті өзгертулер енгізілген күннен
бастап 7 (жеті) банк күні ішінде міндетті
түрде, Банкке барлық жағдайлар туралы:
тұратын
мекенжайының,
байланыс
телефонының,
тегінің
(атының),
Салымшының жеке басын куәландыратын
құжаттың өзгергені, Салымшының жеке
басын куәландыратын құжаттың, өтініштің
өзіндегі түпнұсқа данасының жоғалғаны
немесе ұрланғаны,
оларға берілген
сенімхаттар бойынша сенім білдірілген
тұлғаның өкілеттігінің және/немесе оларға
берілген сенімхаттың күші жойылғаны
туралы хабарлауға;
6.2.7. Салымды мерзімінен бұрын алған
кезде,
егер
Жинақ
шоттағы
қалдық
комиссияны өтеуге жеткіліксіз болса, Жинақ
шотқа жетпеген соманы қолма-қол ақшамен
салуға неесе комиссияның жетпеген сомасын
есептен шығару үшін қалған шоттардың кез
келгенін көрсетуге;
6.2.8. Банкті өзінің Жинақ шотынан 5 000 000

6.2. Вкладчик обязан:
6.2.1. Для открытия Сберегательного счета/ов,
предоставить
в
Банк
документ,
удостоверяющий личность Вкладчика и иные
документы, в соответствии с требованиями
действующего законодательства Республики
Казахстан и Банка.
6.2.2. не
осуществлять
по
данному
Сберегательному счету операции, связанные с
предпринимательской, адвокатской, частной
нотариальной деятельностью, а также с
деятельностью
частного
судебного
исполнителя,
согласно
законодательству
Республики Казахстан;
6.2.3. внести/перечислить на Сберегательный
счет, указанный в Заявлении, деньги
наличными или безналичным перечислением в
установленном Заявлением размере;
6.2.4. в течение всего срока действия
Договора сохранить на Сберегательном счете
сумму неснижаемого остатка, указанную в
Договоре/Заявлении;
6.2.5. предоставлять в Банк письменное
заявление
установленного
образца
на
конвертацию сумм в другие валюты Вклада;
6.2.6. в обязательном порядке, в течение 7
(семи) банковских дней со дня внесения
соответствующих изменений, сообщать в Банк
обо
всех
случаях:
изменения
адреса
проживания, контактного телефона, фамилии
(имени),
документов,
удостоверяющих
личность Вкладчика, утери или хищения
документов,
удостоверяющих
личность
Вкладчика,
оригинала
собственного
экземпляра
Заявления,
прекращения
полномочий Доверенного лица по выданной
им доверенности и/или отмены выданной им
доверенности;
6.2.7. при досрочном изъятии Вклада, в
случае если остатка на Сберегательном счете
недостаточно для погашения комиссии, внести
на Сберегательный счет недостающую сумму
наличными деньгами, либо указать любой из
оставшихся счетов для списания недостающей
суммы комиссии;
6.2.8. в обязательном порядке уведомить Банк
за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты
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(бес миллион) теңге сомасындағы немесе оған
балама шетел валютасындағы қолма-қол
ақшаны
алу
бойынша
операциялар
жүргізілетін болжамды күнге дейін 3 (үш)
жұмыс күні ішінде міндетті түрде хабардар
етуге;
6.2.9. операция жүргізілген сәттегі Банктің
қолданыстағы тарифтеріне сай Банк қызметіне
ақы төлеуге;
6.2.10. Банктің
мөлшерлемелері
мен
тарифтерінің
өзгерісі
туралы
оның
филиалдарында немесе Банктің анықтама
қызметінің телефоны бойынша және/немесе
Банктің
www.capitalbank.kz
мекенжай
бойынша интернет ресурсында өз бетінше
білуге.
6.2.11. Банк Салым бойынша артық төлеген
сыйақыны Банктен талапты алған күннен
бастап 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде Банкке
қайтаруға
Редакция Басқарманың 06.03.2018ж. №П/18014 шешіміне сәйкес 6.2.11. тармақпен
толықтырылды
7.
Салым бойынша операцияларды
сенімхаттың негізінде жүзеге асыру
7.1. Банктің
сенімхат
бойынша
операцияларды жүзеге асыруы Қазақстан
Республикасының қолданыстағы заңнамасына
және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге
асырылады.
7.2. Үшінші тұлғаларға Жинақ шоттарын
басқару құқығы берілген кезде Банкке
сенімхаттың түпнұсқасын беру тұлғалар
ауысқан немесе сенімхаттың негізінде Жинақ
шоттарын басқаруға уәкілетті тұлғалардың
өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылған
кезде бұл туралы Банкке жазбаша түрде
немесе Тараптар келіскен басқа да байланыс
құралдары арқылы кідірмей хабардар етуге
және
мұндай
өзгерістерді
растайтын
құжаттардың түпнұсқаларын беруге. Бұлай
болмаған жағдайда, Банк сенімхаттың
негізінде Жинақ шотты басқаруға уәкілетті
тұлғалардың әрекеттері үшін жауап бермейді.
7.3. Салымшы 1 (бір) жұмыс күні ішінде
сенімхаттың негізінде әрекет ететін Салымды
басқаруға уәкілетті тұлғалардың өкілеттігінің
мерзімінен бұрын тоқтатылуы туралы тиісті
нотариатта куәландырылған, онда тиісті
сенімхат өзгертілген немесе күші жойылған
құжаттың түпнұсқасын беру арқылы Банкке
жеке өзі хабарлауға міндетті.
7.4. Салымшы Банкке мына жағдайларда
Сенім білдерген тұлғаның Жинақ шот
бойынша операцияларды жүргізуден бас тарту

операции по снятию наличных денег со своего
Сберегательного счета на сумму свыше 5 000
000 (пяти миллионов) тенге или эквивалента в
иностранной валюте;
6.2.9. оплачивать услуги Банка согласно
действующим тарифам Банка на момент
совершение операции;
6.2.10.самостоятельно узнавать об изменении
ставок и тарифов Банка в его филиалах или по
телефонам справочной службы Банка и/или на
интернет
ресурсе
Банка
по
адресу:
www.capitalbank.kz.
6.2.11. возвратить Банку излишне выплаченное
Банком вознаграждение по Вкладу в течение
5 (пяти) календарных дней со дня получения
требования от Банка.
Редакция дополнена подпунктом 6.2.11.
согласно решению Правления №П/18-014 от
06.03.2018 г.

Осуществление операций по Вкладу
на основании доверенности
7.1. Проведение Банком операций по
доверенности осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Республики
Казахстан и внутренними документами Банка.
7.2. При предоставлении третьим лицам
права распоряжения Сберегательным счетом,
предоставить Банку оригинал доверенности.
При замене лиц, либо при досрочном
прекращении
полномочий
лиц,
уполномоченных
распоряжаться
Сберегательным
счетом
на
основании
доверенности, незамедлительно уведомить об
этом Банк в письменном виде или по другим
согласованным Сторонами средствам связи и
представить
оригиналы
документов,
подтверждающих
такие
изменения.
В
противном
случае
Банк
не
несет
ответственности
за
действия
лиц,
уполномоченных
распоряжаться
Сберегательным
счетом
на
основании
доверенности.
7.3. Вкладчик обязан в течение 1 (одного)
рабочего дня лично уведомить Банк о
досрочном прекращении полномочий лиц,
уполномоченных распоряжаться Вкладом на
основании
доверенности,
путем
предоставления оригинала документа, в
котором соответствующая доверенность была
изменена
либо
отменена,
заверенного
соответствующим нотариусом.
7.
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құқығын береді, егер:
сенімхат Қазақстан Республикасының
қолданыстағы
заңнамасына
сәйкес
ресімделмесе;
сенімхаттағы
Салымшының
қолы
Салымшының жеке басын куәландыратын
құжаттағы
қол
қою
үлгісіне
сәйкес
келмегенде;
сенім білдірілген тұлға сенімхаттың
түпнұсқасын бермегенде.
7.5. Салымшы Өтінішке қол қою арқылы
Банкке Салымшының сенімхатты беру
фактісін анықтау бойынша іс-шараларды
жүргізуге, сондай-ақ жинақ шот бойынша
операцияны
Банкке
Сенім
білдірілген
тұлғаның сенімхатын берген сәттен бастап 3
(үш) жұмыс күні ішінде жүзеге асырмауға.

7.4. Вкладчик предоставляет Банку право
отказать
в
проведении
операций
по
Сберегательному счету Доверенным лицом в
случаях, если:
доверенность не была оформлена в
соответствии
с
действующим
законодательством Республики Казахстан;
в доверенности подпись Вкладчика не
соответствует с образцом подписи в
документе,
удостоверяющим
личность
Вкладчика;
доверенным лицом не был предоставлен
оригинал доверенности.
7.5. Подписанием
Заявления
Вкладчик
предоставляет
Банку
право
проводить
мероприятия по выяснению факта выдачи
Вкладчиком доверенности, а также не
осуществлять операции по Сберегательному
счету в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента предъявления в Банк доверенности
Доверенным лицом.
8. Бөлім Басқарманың 27.11.2018 ж. №П/18- Статья 8. исключена согласно решению
065 шешіміне сәйкес алынып тасталды.
Правления №П/18-065 от 27.11.2018 г.
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"Сapital Bank Kazakhstan" АҚ-да
Жеке тұлғалар үшін
Банк қызметі шартына (Қосылу шарты)
№2 қосымша
"Capital Bank Kazakhstan" АҚ-да жеке
тұлғалар үшін Ағымдағы шоттың
стандартты шарттары
1.
Мәні
1.1. Банк Салымшыға Ағымдағы шотын
ұлттық
валютада
–
теңгеде,
шетел
валютасында – АҚШ долларында, еурода,
оған сәйкестендіру кодын (бұдан әрі – ЖСК)
бере отырып ашады, бұл Клиенттің Шарт
жасасу арқылы ағымдағы шотты ашуға
келісімін білдіреді.
1.2. Банк Қазақстан Республикасының
қолданыстағы заңнамасына сәйкес ағымдағы
шот бойынша операцияларды жүргізеді, банк
қызметін көрсетеді, ал Клиент Банк
көрсеткен қызметке банк операциялары
жүргізілген сәттегі қолданыстағы Банк
тарифтеріне сай ақы төлейді.
2. Ағымдағы шотты жүргізу
2.1. Банк ағымдағы шот бойынша мына
операцияларды жүргізеді:
2.1.1. Клиенттің
пайдасына
ақшаны
қабылдауға (есептеуге) байланысты;
2.1.2. Валюталық заңнаманың талаптарын
сақтай отырып Шартта көзделген тәртіппен
үшінші
тұлғалардың
пайдасына ақша
аударымы
туралы
Клиенттің
өкімін
орындаумен байланысты. Ақша аударымдары
Клиенттің Өтінішінде көрсетілген алдағы
валюталау күнімен және ағымдағы валюталау
күнімен жүргізілуі мүмкін. Егер валюталау
күні жұмыс емес күнге келсе, онда мұндай
күн келесі жұмыс күні болып саналады.
2.1.3. Қазақстан
Республикасының
заңнамалық актілерінде және (немесе)
Шарттарда көзделген негіздер бойынша
Клиенттің ақшасын алу туралы үшінші
тұлғалардың
өкімдерін
орындауға
байланысты;
2.1.4. Клиенттің
және/немесе
үшінші
тұлғаның қолма-қол ақшамен және/немесе
қолма-қол берілмейтін аударыммен, соның
ішінде
Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы заңнамасына сәйкес басқа
банктерден аудару арқылы Ағымдағы шотты
толықтыруды жүзеге асыруымен;
2.1.5. Клиенттің талабы бойынша Клиенттің

Приложение № 2
к Договору банковского обслуживания
(Договор присоединения) для физических лиц
в АО "Сapital Bank Kazakhstan"
Стандартные условия Текущего счета для
физических лиц
в АО "Capital Bank Kazakhstan"
1.
Предмет
1.1. Банк открывает Клиенту Текущий счет в
национальной валюте – тенге, в иностранной
валюте – доллары США, евро, с присвоением
индивидуального идентификационного кода
(далее – ИИК) ), что является волеизъявлением
Клиента
на
открытие
Текущего
счета,
посредством заключения Договора;
2.1. Банк производит операции по Текущему
счету,
оказывает
банковские
услуги
в
соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан, а Клиент обязуется
оплатить оказываемые Банком услуги согласно
тарифам Банка, действующим на момент
проведения банковской операции.
2.
Ведение Текущего счета
2.1. Банк выполняет следующие операции по
Текущему счету, связанные с:
2.1.1. принятием (зачислением) денег в пользу
Клиента;
2.1.2. выполнением распоряжения Клиента о
переводе денег в пользу третьих лиц в порядке,
предусмотренном Договором с соблюдением
требований
валютного
законодательства.
Переводы денег могут осуществляться с текущей
датой валютирования и с будущей датой
валютирования, указанной в Заявлении Клиента.
Если дата валютирования, приходится на
нерабочий день, то такой датой считается
следующий рабочий день;
2.1.3. исполнением распоряжения третьих лиц об
изъятии денег Клиента по основаниям,
предусмотренным законодательными актами
Республики Казахстан и (или) Договором;
2.1.4. осуществлением пополнения Текущего
счета Клиентом и/или третьим лицом наличными
деньгами и/или безналичным перечислением, в
том числе путем перевода из других банков в
соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан и выдачи Клиенту
наличных денег в порядке, установленном
Договором;
2.1.5. предоставлением по требованию Клиента
информации о сумме денег Клиента на Текущем
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ағымдағы шоттағы ақша сомасы және ол
бойынша жүргізілген операциялары туралы
ақпаратты беруімен;
2.1.6. Банк ағымдағы шот бойынша барлық
операцияларды Қазақстан Республикасының
қолданыстағы заңнамасының ережелеріне
сәйкес
ресімделген,
клиенттің
нұсқауларының негізінде жүзеге асырады;
2.1.8. Ағымдағы шот бойынша барлық
шығыс операциялары Ағымдағы шоттағы
ақша қалдығы шегінде жүзеге асырылады.
3.
Банктің құқықтары мен міндеттері
3.1. Банк міндетті:
3.1.1. Клиенттің қолма-қол немесе қолма-қол
берілмейтін аударыммен немесе үшінші
тұлғалардың Клиенттің пайдасына салатын
ақшасын Ағымдағы шотқа есепке алуға, бұл
кезде Клиент Банкке оның Ағымдағы шотына
үшінші тұлғалардың салатын ақшасын есепке
алуға құқылы.
3.1.2. Клиенттің
немесе
нотариатта
куәландырылған
сенімхаттың
негізінде
әрекет ететін оның өкілдерінің Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген
тәртіппен ағымдағы шотынан ақша аудару
туралы тапсырмасын орындау;
3.1.3. Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
белгіленген
тәртіппен
Клиенттің немесе оның өкілдерінің талабы
бойынша ақша төлеуге;
3.1.4. Банк тарифтері туралы ақпаратты,
олар өзгерген кезде, Банктің филиалдарында
орналастыруға және Клиенттің сұратуы
бойынша, ол танысуы үшін Банкке өзі келген
кезде немесе телефон бойынша ақпарат
беруге;
3.1.5. Уәкілетті
органдардың/тұлғалардың
Клиенттің ақшасына тыйым салу/алу туралы
және
Ағымдағы
шот
бойынша
операцияларды тоқтата тұру және ағымдағы
шот бойынша операцияларды жаңарту
туралы заңды нұсқауларын орындауға;
3.1.6. заңнамаға сәйкес Клиенттің ағымдағы
шотын ашу және оның нөмірі, сондай-ақ оны
жабу туралы ақпаратты мемлекеттік кірістер
органына беруге, егер Клиент жеке кәсіпкер,
жеке нотариус, жеке адвокат, жеке сот
орындаушысы, кәсіби медиатор ретінде
тіркелген болса;
3.1.7. Клиенттің
ақшасының
сақталуын
қамтамасыз ету;
3.1.8. валюталау күні басталған кезде
орындалатын
болашақтағы
валюталау
күнімен жүргізілетін ақша аударымдарын
қоспағанда, Клиентке қызмет көрсету

счете и произведенных по нему операциях;
2.1.6. осуществлением
иного
банковского
обслуживания
Клиента,
предусмотренного
законодательством Республики Казахстан;
2.1.7. все операции по Текущему счету Банк
производит на основании указаний Клиента,
оформленных в соответствии с положениями
законодательства Республики Казахстан;
2.1.8. все расходные операции по Текущему
счету осуществляются в пределах остатка денег
на Текущем счете.
3.
Права и обязанности Банка
3.1. Банк обязан:
3.1.1. зачислять на Текущий счет деньги,
вносимые
наличным
или
безналичным
перечислением Клиентом или в пользу Клиента
третьими лицами, при этом Клиент предоставляет
Банку право зачисления на его Текущий счет
денег, вносимых третьими лицами;
3.1.2. выполнить поручение Клиента или его
представителей, действующих на основании
нотариально удостоверенной доверенности, о
переводе денег с Текущего счета в порядке,
установленном законодательством Республики
Казахстан;
3.1.3. выплатить деньги по требованию Клиента
или его представителей в порядке, установленном
законодательством Республики Казахстан;
3.1.4. размещать в филиалах Банка информацию
о тарифах Банка при каждом их изменении и
предоставлять для ознакомления Клиенту по его
запросу при личном обращении в Банк или по
телефону;
3.1.5. исполнять
законные
указания
уполномоченных органов/лиц об аресте, изъятии
денег Клиента и приостановлении операций по
Текущему счету, снятии ареста с денег Клиента и
возобновлении операций по Текущему счету;
3.1.6. в соответствии с законодательством
предоставлять информацию об открытии и
номере Текущего счета Клиента, а также о его
закрытии в органы государственных доходов,
если
Клиент
состоит
на
учете,
как
индивидуальный предприниматель, частный
нотариус, частный адвокат, частный судебный
исполнитель, профессиональный медиатор;
3.1.7. обеспечить сохранность денег Клиента.
3.1.8. все операции по обслуживанию Клиента
производить в течение операционного дня,
установленного
Банком,
за
исключением
переводов денег с будущей датой валютирования,
исполнение
которых
производится
при
наступлении даты валютирования;
3.1.9. соблюдать
требования действующего
законодательства Республики Казахстан при
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бойынша
барлық
операциялар
Банк
белгілеген операциялық күн ішінде жүзеге
асырылады;
3.1.9. Клиентке қызмет көрсеткен кезде
Қазақстан Республикасының қолданыстағы
заңнамасының талаптарын сақтауға;
3.1.10. Клиенттің
немесе
нотариатта
куәландырылған сенімхат негізінде әрекет
ететін оның өкілінің бастамасымен Клиенттің
өтінішін алғанннан кейінгі 30 (отыз) жұмыс
күнінен
кешіктірмей
Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы
заңнамасының талаптарына сай Ағымдағы
шотты жабуға кедергілер болмаған кезде
Ағымдағы шотты жабуға.
3.2. Банк құқылы:
3.2.1. Клиенттің Ағымдағы шотын тікелей
дебеттеу
арқылы
Банктің
көрсеткен
қызметтері үшін Банктің қолданыстағы
тарифтеріне сәйкес комиссияларды ұстап
қалуға;
Тармақтың
редакциясы
Басқарманың
27.11.2018ж. №П/18-065 шешіміне сәйкес
өзгертілді.
3.2.2. тармақ Басқарманың 25.01.2017ж.
№П/17 шешіміне сәйкес, реттік нөмірін
кейінгіге өзгерту арқылы алынып тасталды
3.2.2. Қазақстан
Республикасы
заңнамасының талаптарына сәйкес Ағымдағы
шотқа
жасалған
үшінші
тұлғалардың
нұсқаулары негізінде тікелей дебеттеу
арқылы ақшаны алуға;
Тармақтың
редакциясы
Басқарманың
27.11.2018ж. №П/18-065 шешіміне сәйкес
өзгертілді.
3.2.3. "Заңсыз жолмен алынған кірістерді
заңдастыруға
(жылыстатуға)
және
терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл
туралы" Қазақстан Республикасы Заңында
көзделген шараларды қаблыдау мүмкін
болмаған жағдайда, ағымдағы шотты ашудан
және/немесе операцияны жүргізуден бас
тартуға, оған қоса, бірақ онымен шектелмей:
Банктің Клиентке немесе Клиент
жүргізетін банк операцияларына тиісті
тексеру жүргізуі мүмкін болмағанда;
Клиент
күмәнді/күдікті
операцияларды жүзеге асырғанда;
нәтижесінде
Банкте
жүргізілетін
операция
Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы заңнамасында белгіленген
талаптарды бұзатын/қайшы келетін жағдайда
басқа негіздер бойынша.
3.2.4. себептерін түсіндірместен, Клиентпен
іскерлік қатынастарды тоқтатуға, Клиенттің

осуществлении обслуживания Клиента;
3.1.10. закрыть Текущий счет по инициативе
Клиента или его представителей, действующих на
основании
нотариально
удостоверенной
доверенности, в срок не позднее 30 (тридцати)
рабочих дней после получения заявления Клиента
при отсутствии оснований, препятствующих
закрытию
Текущего
счета,
согласно
действующего законодательства Республики
Казахстан.

3.2. Банк имеет право:
3.2.1. удерживать путем прямого дебетования
Текущего
счета
Клиента
комиссии
за
оказываемые
Банком
услуги,
согласно
действующим тарифам Банка;
Редакция подпункта изменена согласно решению
Правления №П/18-065 от 27.11.2018 г.
Подпункт 3.2.2. исключен с последующим
изменением нумерации согласно решению
Правления №П/17 от 25.01.2017 г.
3.2.2. производить изъятие денег путем прямого
дебетования на основании указаний третьих лиц,
предъявленных к Текущему счету в соответствии
с требованиями законодательства Республики
Казахстан;
Редакция подпункта изменена согласно решению
Правления №П/18-065 от 27.11.2018 г.
3.2.3. отказать в открытии Текущего счета и/или
проведении операции, в случае невозможности
осуществления принятия мер, предусмотренных
Законом
Республики
Казахстан
"О
противодействии
легализации
(отмыванию)
доходов, полученных незаконным путем, и
финансированию терроризма", в том числе, но не
ограничиваясь:
невозможности осуществления Банком
надлежащей проверки Клиента, либо банковской
операции проводимой Клиентом;
осуществления
Клиентом
сомнительных/подозрительных операций;
по иным основаниям, в результате которых
у Банка имеются основания полагать, что
проводимая операция противоречит/нарушает
установленные действующим законодательством
Республики Казахстан требованиям.
3.2.4. без объяснения причин прекратить
деловые отношения с Клиентом, закрыть
Текущий счет Клиента и/или отказывать в
выполнении распоряжений (в проведении
операций) Клиента в совершении операций по
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ағымдағы шотын жабуға және/немесе мына
жағдайларда Ағымдағы шот бойынша
операцияларды
жүргізуде
Клиенттің
өкімдерін
орындаудан
(операцияларды
жүргізуден) бас тартуға:
Клиент Банктің сұратуы бойынша
Клиент мәліметтер мен құжаттарды беруден
бас тартқанда немесе жарамсыз құжаттар мен
жалған мәліметтерді бергенде;
Клиенттің уәкілетті орган берген
терроризм мен экстремизмді қаржыландыру
немесе оларға қатысты террористік және
экстремистік іс-әрекеттерге қатысуы туралы
мәліметтер бар тұлғалардың тізімінде болуы;
егер Клиент уәкілетті орган берген
терроризм мен экстремизмді қаржыландыру
немесе оларға қатысты террористік және
экстремистік іс-әрекеттерге қатысуы туралы
мәліметтер бар тұлғалардың тізімінге енген
ұйымдардың немесе тұлғаның атынан немесе
оның нұсқауы бойынша әрекет еткен болса;
егер
Клиент
терроризм
мен
экстремизмді қаржыландыруда күдікті болған
және терроризм мен экстремизмге қатысы
бар деп күдіктелінген болса;
Клиент заңсыз жолмен алынған
кірістерді жылыстату, және терроризмді
қаржыландыру тұрғысынан жоғары тәуекелді
(күдікті, күмәнді) операцияларды жүргізсе;
Клиент тиісінше тексеру аясында
күмәнді немесе жалған ақпаратты берсе;
"Заңсыз жолмен алынған кірістерді
заңдастыруға (жылыстатуға) және лаңкестікті
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы"
Қазақстан Республикасы Заңында көзделген
басқа да негіздер болса.
3.2.5. Егер оған қатысты халықаралық
санкциялар қолданылатын (жеке тұлға,
сондай-ақ заңды тұлға) алушы немесе мәміле
тараптары мемлекет резиденті болған
жағдайда,
Ағымдағы
шот
бойынша
операцияны жүргізуден бас тартуға;
3.2.6. дербес деректерін жинауға және
өңдеуге келісімін қайтарып алған жағдайда,
операцияларды жүргізуден бас тартуға;
3.2.7. мұндай
операцияларды
жүргізу
салдарынан Банктің беделіне залал келтіру
тәуекелі туындаған жағдайда, операцияларды
жүргізуден бас тартуға және ағымдағы шотты
жабуға;
3.2.8. Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
көзделген
басқа
да
жағдайларда, операцияларды жүргізуден бас
тартуға және/немесе тоқтата тұруға;
3.2.9. Клиенттің Ағымдағы шот(-тар)ына

Текущему счету в случае:
отказа Клиента в предоставлении сведений
и документов по запросу Банка, либо
представления недействительных документов или
недостоверных сведений;
наличия Клиента в перечне лиц, в
отношении которых имеются сведения об их
участии в террористической и экстремистской
деятельности либо в финансировании терроризма
и
экстремизма,
предоставляемый
уполномоченным органом;
если Клиент действует от имени или по
указанию организаций или лица, включенного в
перечень лиц, в отношении которых имеются
сведения об их участии в террористической и
экстремистской
деятельности
либо
в
финансировании терроризма и экстремизма,
предоставляемый уполномоченным органом;
если
Клиент
подозревается
в
финансировании терроризма и экстремизма или
связан с терроризмом и экстремизмом;
проведения Клиентом высокорисковых
операций (сомнительных, подозрительных) с
точки зрения отмывания доходов, полученных
незаконным
путем,
и
финансированию
терроризма;
представления
Клиентом
в
рамках
надлежащей
проверки
сомнительной
или
неверной информации;
наличия
иных
оснований,
предусмотренных Законом Республики Казахстан
"О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных незаконным путем, и
финансированию террор
изма".
3.2.5. отказать в проведении операции по
Текущему счету, в случае если получателем или
стороной сделки будет являться резидент
государства, в отношении которого действуют
международные санкции (как физическое, так и
юридическое лицо);
3.2.6. отказать в проведении операций в случае
отзыва согласия на сбор и обработку
персональных данных;
3.2.7. отказать в проведении операций и закрыть
Текущий счет в случае возникновения риска
нанесения ущерба репутации Банка вследствие
проведения таких операций;
3.2.8. отказывать
и/или
приостанавливать
проведение
операций
в
иных
случаях,
предусмотренных Законодательством Республики
Казахстан;
3.2.9. в случае установления факта ошибочного
зачисления денег на Текущий счет (-а) Клиента
производить возврат денег путем прямого
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ақшаны қателесіп аудару фактісі анықталған
жағдайда,
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына және уәкілетті органдарының
нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес
Клиенттің ағымдағы шот(-тар)ын тікелей
дебеттеу арқылы ақшаны қайтаруға;
Тармақтың
редакциясы
Басқарманың
27.11.2018ж. №П/18-065 шешіміне сәйкес
өзгертілді.
3.2.10. Банк Клиентті АҚШ тұлғасы2 деп
таныған және Клиент Банкке соңғысына
Қазақстан Республикасының және шет
мемлекеттердің заңнамасын, соның ішінде
АҚШ шетелдік шоттарға салық салу туралы
заңын Foreign Account Tax Compliance Act,
далее – FATCA) сақтау үшін қажетті
құжаттарды беруден бас тартқан жағдайда,
сондай-ақ Клиент Банк нысаны бойынша
Қазақстан Республикасының және шет
мемлекеттердің мемлекеттік органдарына,
соның ішінде АҚШ Федералды Салық
қызметіне (бұдан әрі – IRS USA) деректерді
беруден бас тартқан жағдайда, Банк Жинақ
шотқа қызмет көрсетуден бас тартуға және
осы Шартты Салымшының келісімінсіз
мәжбүрлі біржақты соттан тыс тәртіппен
бұзуға құқылы
4.
Клиенттің құқықтары мен
міндеттері
4.1. Клиент міндетті:
4.1.1. өзінің Ағымдағы шоты бойынша
операцияларды жүргізген кезде Банкке жеке
басын куәландыратын құжатты беруге;
4.1.2. осы Ағымдағы шот бойынша жеке
кәсіпкерлікке, адвокаттық, жеке нотариаттық
қызметке
байланысты
операцияларды,
сондай-ақ
Қазақстан Республикасының
қолданыстағы заңнамасына сай жеке сот
орындаушысының қызметіне байланысты
жүзеге асырмауға;
4.1.3. Банкті өзінің Ағымдағы шотынан
5 000 000 (бес миллион) теңгеден астам
немесе шетел валютасына балама сомада
қолма-қол ақша алу операцияларының
болжамды күніне дейін 3 (үш) жұмыс күні
бұрын міндетті түрде хабардар етуге;
4.1.4. Банк көрсететін, соның ішінде Шартта

дебетования Текущего счета (-ов) Клиента в
соответствии
с
законодательством
и
нормативными
правовыми
актами
уполномоченных органов Республики Казахстан;
Редакция подпункта изменена согласно решению
Правления №П/18-065 от 27.11.2018 г.
3.2.10. в случае признания Банком Клиента
Персоной США2, и отказа Клиента в
предоставлении Банку документов и сведений,
необходимых последнему для соблюдения
законодательства Республики Казахстан и
иностранных государств, в т.ч. Закона США о
налогообложении иностранных счетов (Foreign
Account Tax Compliance Act, далее – FATCA)
и/или отказа Клиента в подписании Согласия о
предоставлении данных в государственные
органы Республики Казахстан и иностранных
государств, в т.ч. Федеральную Налоговую
службу США (далее – IRS USA), в
одностороннем внесудебном порядке прекратить
обслуживание Текущего счета и расторгнуть
Договор в одностороннем внесудебном порядке,
без согласия и уведомления Клиента.

4.
Права и обязанности Клиента
4.1. Клиент обязан:
4.1.1. при проведении операций по своему
Текущему счету предоставить в Банк документ,
удостоверяющий его личность;
4.1.2. не осуществлять по Текущему счету
операций, связанных с предпринимательской,
адвокатской,
частной
нотариальной
деятельностью, а также с деятельностью частного
судебного
исполнителя,
согласно
законодательству Республики Казахстан;
4.1.3. в обязательном порядке уведомить Банк за
3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты
операции по снятию наличных денег со своего
Текущего счета на сумму свыше 5 000 000 (пять
миллионов) тенге или эквивалента в иностранной
валюте;
4.1.4. оплачивать все комиссии за оказываемые
Банком услуги, в том числе не предусмотренные
в Договоре, согласно действующим тарифам

2

АҚШ тұлғасы (АҚШ-тың белгілі бір тұлғасы) – АҚШ-та тұруға мекендеу қағазы бар жеке тұлғаларды қосқанда, АҚШ-тың азаматы немесе резиденті болып
табылатын жеке тұлға, Америка Құрама Штаттарында немесе Америка Құрама Штаттарының не оның штаттарының бірінің заңдарына сәйкес тіркелген серіктестік
немесе корпорация; немесе сенімгерлік, егер: 1) Америка Құрама Штаттарының сотымен сотталған; 2) АҚШ-тың бір немесе бірнеше тұлғасы осы сенімгерліктің
барлық негізгі шешімдерін бақылауға өкілеттігі бар, немесе АҚШ кодексінде көзделген корпорацияларды қоспағанда, АҚШ азаматы немесе резиденті болып
табылатын, қайтыс болған адамның мүлігі/ Персона США (Определенное лицо США) – физическое лицо, являющееся гражданином или резидентом США, включая
физических лиц, имеющих вид на жительство в США, товарищество или корпорация, зарегистрированные в соединенных Штатах Америки или в соответствии с
законами Соединенных Штатов Америки или одного из штатов; или траст, если: 1) он подсуден судам Соединенных Штатов Америки; 2) одно или более Лиц США
имеют полномочия контролировать все основные решения этого траста, или имущество умершего лица, которое являлось гражданином или резидентом США, за
исключением корпораций, предусмотренных кодексом США.
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көзделмеген
қызметтер
үшін
барлық
комиссияларды
қолданыстағы
Банк
тарифтеріне сай төлеуге;
4.1.5. Ағымдағы
шот
бойынша
операцияларды жүргізу үшін Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген
нысандағы нұсқауды көрсетуге;
4.1.6. Банк филиалдарында (филиалдардың
қосымша үй-жайларында), операциялық
бөлімшелерінде
және/немесе
Банктің
www.capitalbank.kz мекенжайы бойынша
интернет ресурстарында тиісті ақпаратпен
танысу
арқылы
Банк
қызметтеріне
тарифтермен
және
сыйақы
мөлшерлемелерімен өз бетінше танысуға.
4.1.7. Банктің талабы бойынша ағымдағы
шоттағы ақшаға қатысты кез келген ақпарат
пен құжатты беруге;
4.1.8. Клиент
оларға
сай
қателесіп
аударылған сомалар туралы білуі мүмкін
немесе білуге тиіс ақпаратты алған күннен
бастап келесі жұмыс күнінен кешіктірмей
Банкті
Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы заңнамасында және Шартта
белгіленген тәртіппен қателесіп аударылған
сома туралы хабардар етуге және оны
қайтарып беруге;
4.1.9. Клиент
оларға
сай
қателесіп
аударылған сомалар туралы білуі мүмкін
немесе білуге тиіс ақпаратты алған күннен
бастап келесі жұмыс күнінен кешіктірмей
Банкке
анықталған
қателер
туралы
хабарлауға;
4.1.10. Банкке
барлық:
тұратын
мекенжайының, байланыс телефонының, атыжөнінің,
Клиенттің
жеке
басын
куәландыратын
құжаттың
өзгергені;
Клиенттің жеке басын куәландыратын
құжаттың/өтініштің
өзіндегі
түпнұсқа
данасының жоғалғаны немесе ұрланғаны,
сенімхаттар бойынша Клиенттің сенім
білдірілген
тұлғаның
өкілеттігінің
тоқтатылғаны туралы хабарлауға.
4.2. Клиент құқылы:
4.2.1. Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы заңнамасында белгіленген
тәртіппен және шектерде Ағымдағы шоттағы
ақшаны өз бетінше басқаруға;
4.2.2. Шарттың бүкіл қолданылу мерзімі
ішінде Ағымдағы шотты толықтыруға,
қолма-қол ақшаны алуға, осы ағымдағы
шоттағы ақша қалдығы шегінде ағымдағы
шоттан қолма-қол ақша алуға, сондай-ақ
Клиенттің басқа шоттарынан Ағымдағы
шотына
қолма-қол
берілмейтін

Банка;
4.1.5. предъявлять указания в установленной
законодательством Республики Казахстан форме
для осуществления операций по Текущему счету;
4.1.6. самостоятельно узнавать об изменениях
ставок вознаграждения и тарифов на услуги
Банка путем ознакомления с соответствующей
информацией в филиалах (дополнительных
помещениях
филиалов),
операционных
подразделениях Банка и/или на интернет ресурсе
Банка по адресу: www.capitalbank.kz.
4.1.7. предоставить любую информацию и
документы касательно денег на Текущем счете по
требованию Банка;
4.1.8. не позднее следующего рабочего дня со
дня получения информации, согласно которой
Клиент мог или должен узнать об ошибочно
зачисленных суммах, известить Банк об
ошибочном зачислении и возвратить ошибочно
зачисленную сумму в порядке, установленном
действующим законодательством Республики
Казахстан и Договором;
4.1.9. не позднее следующего рабочего дня со
дня получения информации, согласно которой
Клиент мог или должен узнать об ошибочном
исполнении платежного документа, сообщить
Банку об обнаруженной ошибке;
4.1.10. сообщать в Банк обо всех случаях
изменения адреса проживания, контактного
телефона, ФИО, документов, удостоверяющих
личность
Клиента;
утери
или
хищения
документов,
удостоверяющих
личность
Клиента/оригинала собственного экземпляра
Заявления,
прекращении
полномочий
Доверенного лица Клиента по доверенности.

4.2. Клиент имеет право:
4.2.1. самостоятельно распоряжаться деньгами
на Текущем счете, в порядке и пределах,
установленных действующим законодательством
Республики Казахстан;
4.2.2. в течение всего срока действия Договора,
пополнять Текущий счет, получать наличные
деньги, осуществлять безналичные перечисления
с Текущего счета в пределах остатка денег на
этом Текущем счете, а также безналичные
перечисления на Текущий счет с других счетов
Клиента, производить конвертацию денег в
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аударымдарды
жүргізуге,
Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы
заңнамасында белгіленген тәртіппен ақшаны
айырбастауға.
4.2.3. өзінің Ағымдағы шотының жағдайы
туралы ақпарат алуға;
4.2.4. Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы заңнамасында белгіленген
тәртіппен сенімхат ресімдеу арқылы басқа
тұлғаға Ағымдағы шотын басқаруды сеніп
тапсыруға.
5.
Сенімхаттың негізінде Ағымдағы
шот бойынша операцияларды жүргізу
5.1. Банктің
сенімхат
бойынша
операцияларды
жүргізуі
Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы
заңнамасына және Банктің ішкі құжаттарына
сәйкес жүзеге асырады.
5.2. Сенім білдірілген тұлға ағымдағы шот
бойынша операцияларды жүргізген кезде
Сенім білдірілген тұлға Банкке мына
құжаттарды
беруге
міндетті:
Сенім
білдірілген
тұлғаның
жеке
басын
куәландыратын құжатты, Клиенттің Сенім
білдірілген тұлғаға берген нотариатта
куәландырылған сенімхатының түпнұсқасын.
Клиенттің мұрагері (Клиент қайтыс болған
кезде)
Ағымдағы
шот
бойынша
операцияларды жүргізген кезде Мұрагер
Банкке
Мұрагердің
жеке
басын
куәландыратын құжатты және Мұрагерікке
құқық туралы куәлігінің түпнұсқасын беруге
міндетті.
5.3. Клиент 1(бір) күннің ішінде тиісті
нотариатта куәландырылған, онда сәйкес
сенімхат өзгертілген немесе күші жойылған
құжаттың
түпнұсқасын
беру
арқылы,
сенімхаттың негізінде Ағымдағы шотты
басқаруға уәкілетті тұлғалардың өкілеттігінің
мерзімінен бұрын тоқтатылуы туралы Банкке
хабардар етуге.
5.4. Клиент Банкке Сенім білдірілген
тұлғаларға мына жағдайларда Ағымдағы шот
бойынша операцияларды жүргізуден бас
тарту құқығын береді, егер:
5.4.1. сенімхат Қазақстан Республикасының
қолданыстағы заңнамасына сәйкес
ресімделмесе;
5.4.2. Клиенттің сенімхаттағы қолы Банктегі
қол қою үлігісі бар құжаттағы қолына
сәйкес келмесе;
5.4.3. сенім білдірілген тұлғаға сенімхаттың
түпнұсқасы берілмесе.
5.5. Шартқа қол қою арқылы Клиент
Банкке Клиенттің сенімхатты беру фактісін

порядке,
установленном
действующим
законодательством Республики Казахстан;
4.2.3. получать
информацию
о
текущем
состоянии своего Текущего счета;
4.2.4. доверить распоряжение Текущим счетом
другому лицу путем оформления доверенности в
порядке,
установленном
Законодательством
Республики Казахстан.

Осуществление операций по Текущему
счету на основании доверенности
5.1. Проведение
Банком
операций
по
доверенности осуществляется в соответствии с
действующим Законодательством Республики
Казахстан и внутренними документами Банка.
5.2. При проведении операций по Текущему
счету Доверенным лицом, Доверенное лицо
обязано предоставить в Банк: документ,
удостоверяющий личность Доверенного лица,
оригинал
нотариально
удостоверенной
доверенности, выданной Клиентом Доверенному
лицу на распоряжение Текущим счетом. При
проведении операций по Текущему счету
Наследником Клиента (в случае смерти Клиента),
Наследник обязан предоставить в Банк: документ,
удостоверяющий
личность
Наследника
и
оригинал Свидетельства о праве на наследство.
5.3. Клиент обязан в течение 1 (одного) дня
лично уведомить Банк о досрочном прекращении
полномочий лиц, уполномоченных распоряжаться
Текущим счетом на основании доверенности,
путем предоставления оригинала документа, в
котором соответствующая доверенность была
изменена
либо
отменена,
заверенного
соответствующим нотариусом.
5.4. Клиент предоставляет Банку право
отказать в проведении операций по Текущему
счету Доверенным лицом в случаях, если:
5.4.1. доверенность не была оформлена в
соответствии
с
действующим
Законодательством Республики Казахстан;
5.4.2. в доверенности подпись Клиента не
соответствует документу с образцами
подписей, находящегося в Банке;
5.4.3. доверенным лицом не был предоставлен
оригинал доверенности.
5.5. Подписанием
Договора
Клиент
предоставляет
Банку
право
проводить
мероприятия по выяснению факта выдачи
Клиентом доверенности, а также не осуществлять
операции по Текущему счету в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента предъявления в Банк
доверенности Доверенным лицом или Клиентом.
5.
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анықтау бойынша іс-шараларын жүргізу,
сондай-ақ
Ағымдағы
шот
бойынша
операцияларды Сенім білдірілген тұлға
немесе Клиент Банкке берген сәттен бастап 3
(үш) жұмыс күні ішінде жүргізбеу құқығын
береді.
5.6. Клиентке қайтыс болған кезде Банк
сенімхат бойынша соманы Ағымдағы шоттан
Сенім білдірілген тұлғаға аударуға/беруге
жауап бермейді, егер Банк бұл туралы
хабардар болмаса, сондай-ақ егер Клиент осы
қосымшаның 5.2-тармағының шарттарын
орындамаса.
6.
Валюталық операцияларды жүргізу
тәртібі
6.1. Қазақстан
Републикасының
қолданыстағы
валюталық
заңнамасына
сәйкес Банк Ағымдағы шот бойынша
валюталық операцияларды жүзеге асырады.
6.2. Қазақстан
Републикасының
қолданыстағы
валюталық
заңнамасына
сәйкестігі мәніне міндетті валюталық тексеру
жүргізілгеннен кейін ғана ақша аударады.
6.3. тармақ Басқарманың 25.01.2017ж.
№П/17 шешіміне сәйкес, реттік нөмірін
кейінгіге өзгерту арқылы алынып тасталды
6.3. Ағымдағы шотқа түсетін ақшаны
есепке алу Қазақстан Републикасының
қолданыстағы валюталық заңнамасының
талаптары мен шарттарына сәйкес жүзеге
асырылады.
6.4. Тіркеу
куәлігін
талап
ететін
валюталық
операцияларды
жүргізу
нәтижесінде алынған ақша Клиенттің
пайдасына түскен кезде. Банк ақшаны арнайы
банк шотына есептейді және Клиентті талап
етілетін құжаттарды беру қажеттілігі туралы
хабардар етеді.
6.5. Клиент
Банкке
Қазақстан
Республикасы заңнамасының ережелеріне сай
талап етілетін барлық құжаттарды бергенге
дейін Банк арнайы банк шотындағы ақшаға
тосқауыл қояды.

5.6. Банк не несет ответственности за
перевод/выдачу по доверенности суммы с
Текущего счета Доверенному лицу в случае
смерти Клиента, если Банку не было известно об
этом факте, а также в случае, если Клиент не
выполнил условия п. 5.2 настоящего Приложения.

Порядок проведения валютных
операций
6.1. Проведение по Текущему счету валютных
операций осуществляется Банком в соответствии
с действующим валютным законодательством
Республики Казахстан.
6.2. Перевод денег осуществляется только
после прохождения обязательного валютного
контроля на предмет соответствия валютному
законодательству Республики Казахстан.
Пункт 6.3. исключен с последующим изменением
нумерации согласно решению Правления №П/17
от 25.01.2017 г.
6.3. Зачисление поступающих на Текущий счет
денег осуществляется Банком в соответствии с
требованиями и условиями действующего
валютного
законодательства
Республики
Казахстан.
6.4. При поступлении в пользу Клиента денег,
полученных в результате проведения валютных
операций,
требующих
регистрационного
свидетельства. Банк зачисляет деньги на
специальный банковский счет и уведомляет
Клиента
о
необходимости
представления
требуемых документов.
6.5. До предоставления Клиентом в Банк всех
требуемых
согласно
положениям
законодательства
Республики
Казахстан
документов, деньги блокируются Банком на
специальном банковском счете.
6.
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"Сapital Bank Kazakhstan" АҚ
жеке тұлғалар үшін (қосылу шарты)
Банк қызметін көрсету шартына
№3 қосымша

Приложение №3
к Договору банковского обслуживания
(Договор присоединения) для физических лиц
в АО "Сapital Bank Kazakhstan"

Өтініштің типтік нысаны / Типовая форма заявления
"Capital Bank Kazakhstan" АҚ-да жеке тұлғалар үшін банк қызметін көрсету шартына (Қосылу шарты) қосылу және
Жинақ шот ашу туралы өтініш /
Заявление об открытии Сберегательного счета и присоединении к Договору банковского обслуживания (Договор
присоединения) для физических лиц в АО "Capital Bank Kazakhstan"
Салым атауы / Название вклада "Capital+" №______________________
Жинақ шотының негізгі деректемелері/Основные реквизиты сберегательного счета
1.
Салымшы /Вкладчик
2.
Салымшының ЖСН/ИИН Вкладчика
3.
Шарттың жасалған күні/Дата заключения Договора
4.
Шоттың № KZT / № Счета KZT
4.1.
Салым сомасы / Сумма Вклада
4.2.
Салым бойынша Сыйақы мөлшерлемесі (жылдық) % / Ставка вознаграждения по Вкладу
(годовая) %
4.3.
Сыйақының тиімді мөлшерлемесі, %* / Эффективная ставка вознаграждения, %*
4.4.
Ең төменгі жарна мөлшері, KZT/ Минимальная сумма вклада
1 000 KZT
5.
Шоттың № USD / № Счета USD
5.1.
Салым сомасы USD / Сумма Вклада
5.2.
Салым бойынша Сыйақы мөлшерлемесі (жылдық) % / Ставка вознаграждения по Вкладу
(годовая)
5.3.
Сыйақының тиімді мөлшерлемесі, %* / Эффективная ставка вознаграждения, %*
5.4.
Ең төменгі жарна мөлшері / Минимальная сумма вклада
10 USD
6.
Шоттың № EUR / № Счета EUR
6.1.
Салым сомасы / Сумма Вклада
6.2.
Салым бойынша Сыйақы мөлшерлемесі (жылдық) % / Ставка вознаграждения по Вкладу
(годовая) %
6.3.
Сыйақының тиімді мөлшерлемесі, %* / Эффективная ставка вознаграждения, %*
6.4.
Ең төменгі жарна мөлшері / Минимальная сумма вклада
7.
Салым бойынша төмендетілмейтін қалдық сомасы /Сумма неснижаемого остатка по Вкладу

10 EUR
1 000 KZT/10
USD/10 EUR

8.
Сыйақыны капиталдау / Қолжетімділік құралы Салымшының төлем карточкасы болып
табылатын банктік шотқа ай сайынғы төлем немесе ағымдағы шот / Капитализация вознаграждения /
Ежемесячная выплата на банковский счет средством доступа к которому является платежная карточка
Вкладчика или текущий счет
9.
Шарттың қолданылу мерзімінің аяқталу күні/ Дата окончания срока действия Договора
10.
Жеке тұлғаны растайтын құжаттың № және берілген күні / № и дата выдачи документа
удостоверяющего личность
11.
"Интернет-банкинг" қашықтан қызмет көрсету жүйесіне қосылу үшін ұялы телефон нөмірі /
+7 ___ ___ __
Номер мобильного телефона для подключения к дистанционной системе "Интернет - банкинг"
__
*Шарт жасалған күнгі Салым бойынша сыйақының тиімді мөлшерлемесі (жылдық) % / * Эффективная
ставка вознаграждения по Вкладу на дату заключения Договора (годовая), %.
Банк тарифтерімен таныстым және қандай да бір наразылықтарсыз және ескертулерсіз қабылдаймын / С
тарифами Банка ознакомлен (а) и принимаю без каких-либо возражений и замечаний.
Банктік қызмет көрсету шартының ажырамас бөлігі болып табылатын Өтінішке қол қоя отырып,
Салымшы Банктің ресми веб-сайтында орналастырылған шарттың талаптарын қандай да бір наразылықтарсыз
және ескертулерсіз қабылдай отырып, танысқандығын және жеке тұлғаларға арналған "Интернет банкинг"
қашықтық жүйесінің келісімімен келісетіндігін растайды / Подписывая Заявление, которое является неотъемлемой
частью Договора банковского обслуживания, Вкладчик подтверждает, что он ознакомлен и соглашается со всеми
условиями Договора и с соглашением дистанционной системы "Интернет-банкинг" для физических лиц размещенными
на официальном веб-сайте Банка принимая их без каких-либо возражений и замечаний.
12.
Тараптардың қолдары / Подписи Сторон
БАНК/ БАНК:
САЛЫМШЫ /ВКЛАДЧИК:
Атауы / Наименование
Аты-жөні / ФИО
Заңды мекенжайы / Юр.адрес
Мекенжайы / Адрес
Телефоны / Телефон
Телефоны / Телефон
БСН / БИН
БСК / БИК
Банк қызметкерінің лауазымы/ Должность работника
Банка
Банк қызметкерінің аты-жөні/ ФИО работника Банка
_____________________________
____________________________
Қолы, м.о./Подпись м.п
Салымшының қолы/ Подпись Вкладчика
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"Сapital Bank Kazakhstan" АҚ
жеке тұлғалар үшін (қосылу шарты)
Банк қызметін көрсету шартына
№4 қосымша

Приложение №4
к Договору банковского обслуживания
(Договор присоединения) для физических
лиц в АО "Сapital Bank Kazakhstan"

"Capital Bank Kazakhstan" АҚ-да жеке тұлғалар үшін банк қызметін көрсету шартына (Қосылу шарты) қосылу және
Ағымдағы шотты ашу туралы өтініш /
Заявление об открытии Текущего счета и присоединении к Договору банковского обслуживания (Договор
присоединения) для физических лиц в АО "Capital Bank Kazakhstan"
№______________________
Шарттың негізгі деректемелері / Основные реквизиты Договора
Клиент / Клиент
Клиент ЖСН-і / ИИН Клиента
Шартты жасаған күні / Дата заключения Договора
№ Шоттары (Клиенттің ЖСК-ы – Жеке сәйкестендіру коды)/
Шоттың валютасы / № Счета (ИИК - Индивидуальный
идентификационный код Клиента)/Валюта счета
5. Жеке басын куәландыратын құжаттың № / № документа,
удостоверяющего личность
6. Жеке басын куәландыратын құжаттың берілген күні және оны
берген орган / Дата выдачи и орган, выдавший документ,
удостоверяющий личность
7. Банктің комиссиялары: / Комиссии Банка:
1.
2.
3.
4.

7.1. Ағымдағы шотты ашу / Открытие текущего счета

Банктің бекітілген тарифтеріне сәйкес /
согласно утвержденным тарифам Банка
Банктің бекітілген тарифтеріне сәйкес /
согласно утвержденным тарифам Банка

7.2. Филиаларалық желі мен банкаралық аудармалар бойынша қолмақол ақшасыз түсу жолымен түскен қолма-қол ақшаны ағымдағы
шоттан беру / Выдача наличных денег с текущего счета
поступивших безналичным путем по межфилиальной сети и по
межбанковским переводам
7.3. Шот ашылған сәттен бастап 12 айдың ішінде шот бойынша Банктің бекітілген тарифтеріне сәйкес /
қозғалыс болмаған жағдайда / При отсутствии движения по счету с согласно утвержденным тарифам Банка
момента открытия счета в течении 12 месяцев
7.4. "Интернет-банкинг" қашықтан қызмет көрсету жүйесіне қосылу +7 ___ ___ __ __
үшін ұялы телефон нөмірі/ Номер мобильного телефона для
подключения к дистанционной системе "Интернет - банкинг"
Банк тарифтерімен таныстым және қандай да бір қарсылықсыз және ескертпесіз қабылдаймын. / С
тарифами Банка ознакомлен (-а) и принимаю без каких-либо возражений и замечаний.
Осы Өтініш жеке тұлғаларға арналған Банктік қызмет көрсету кешенді шартының ажырамайтын бөлігі
болып табылады және Клиент Банктің ресми веб-сайтында орналастырылған шарттың талаптарымен таныспын
және жеке тұлғалар үшін дистанциондық жүйедегі "Интернет банкинг" келісім шарттарымен, қандай да бір
наразылықтарсыз және ескертулерсіз қабылдаймын деп қол қоя отырып бекітеді / Подписывая Заявление, которое
является неотъемлемой частью Договора банковского обслуживания, Клиент подтверждает, что он ознакомлен и
соглашается со всеми условиями Договора и с соглашением дистанционной системы "Интернет-банкинг" для
физических лиц размещенными на официальном веб-сайте Банка принимая их без каких-либо возражений и замечаний.
8.
БАНК:
Атауы / Наименование
Заңды мекенжайы / Юр.адрес
Телефоны / Телефон
БСН / БИН

Тараптардың қолы / Подписи Сторон
КЛИЕНТ:
Аты-жөні / ФИО
Мекенжайы / Адрес
Телефоны / Телефон

БСК / БИК
Банк
қызметкерінің
лауазымы/
Должность работника Банка
Банк қызметкерінің аты-жөні/ ФИО
работника Банка

_____________
Қолы / Подпись м.о / м.п

_____________
Клиенттің қолы / Подпись Клиента
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"Сapital Bank Kazakhstan" АҚ
жеке тұлғалар үшін (қосылу шарты)
Банк қызметін көрсету шартына
№4-1 қосымша

Приложение №4-1
к Договору банковского обслуживания
(Договор присоединения) для физических лиц в
АО "Сapital Bank Kazakhstan"

«Capital Bank Kazakhstan» АҚ-да жеке тұлғалар үшін банк қызметін көрсету шартына
(Қосылу шарты) қосылу және Ағымдағы шотты ашу туралы өтініш /
Заявление об открытии Текущего счета и присоединении к Договору банковского
обслуживания (Договор присоединения) для физических лиц в АО «Capital Bank
Kazakhstan»
№_________________________
Шарттың негізгі деректемелері / Основные реквизиты Договора
Клиент / Клиент
Клиент ЖСН-і / ИИН Клиента
Шартты жасаған күні / Дата заключения Договора
№ Шоттары (Клиенттің ЖСК-ы – Жеке сәйкестендіру коды)/
Шоттың валютасы / № Счета (ИИК - Индивидуальный
идентификационный код Клиента)/Валюта счета
5. Жеке басын куәландыратын құжаттың № / № документа,
удостоверяющего личность
6. Жеке басын куәландыратын құжаттың берілген күні және оны
берген орган / Дата выдачи и орган, выдавший документ,
удостоверяющий личность
7. Банктің комиссиялары: / Комиссии Банка:

1.
2.
3.
4.

7.1. Ағымдағы шотты ашу / Открытие текущего счета

Банктің бекітілген тарифтеріне сәйкес / согласно
утвержденным тарифам Банка
Банктің бекітілген тарифтеріне сәйкес / согласно
утвержденным тарифам Банка

7.2. Филиаларалық желі мен банкаралық аудармалар бойынша қолмақол ақшасыз түсу жолымен түскен қолма-қол ақшаны ағымдағы
шоттан беру / Выдача наличных денег с текущего счета
поступивших безналичным путем по межфилиальной сети и по
межбанковским переводам
7.3. Шот ашылған сәттен бастап 12 айдың ішінде шот бойынша Банктің бекітілген тарифтеріне сәйкес / согласно
қозғалыс болмаған жағдайда / При отсутствии движения по счету с утвержденным тарифам Банка
момента открытия счета в течении 12 месяцев
Банк тарифтерімен таныстым және қандай да бір қарсылықсыз және ескертпесіз қабылдаймын. / С тарифами Банка
ознакомлен (-а) и принимаю без каких-либо возражений и замечаний.
Осы Өтініш жеке тұлғаларға арналған Банктік қызмет көрсету кешенді шартының ажырамайтын бөлігі болып
табылады және Клиент Банктің ресми веб-сайтында орналастырылған шарттың талаптарымен таныспын, қандай да
бір наразылықтарсыз және ескертулерсіз қабылдаймын деп қол қоя отырып бекітеді / Подписывая Заявление, которое
является неотъемлемой частью Договора банковского обслуживания, Клиент подтверждает, что он ознакомлен и
соглашается со всеми условиями Договора банковского обслуживания размещенного на официальном веб-сайте Банка
принимает его без каких-либо возражений и замечаний.
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"Сapital Bank Kazakhstan" АҚ
жеке тұлғалар үшін
Банк қызметін көрсету шартына
(қосылу шарты)
№ 5 қосымша
"Capital Bank Kazakhstan" АҚ-дағы жеке
тұлғаларға арналған "Инктердің алтыны"
салымының стандартты шарттары
1.
Мәні
1.1. Банк Салымшыға Жинақ шотын
ашады, ал Салымшы Салымды Шарт пен
Өтініште белгіленген сомада, мерзімде және
шарттарда орналастырады.
1.2. Жинақ шоты бойынша Салымшының
кәсіпкерлік, адвокаттық, жеке нотариаттық
қызметімен қызметін, сондай-ақ жеке сот
орындаушысының
қызметін
жүзеге
асыруымен
байланысты
операцияларды
жүргізуіне рұқсат етілмейді. Осы тармақтың
ережелерін бұзғаны үшін жауапкершілікті
Салымшы көтереді (Банк мұндай қызметпен
байланысты, Жинақ шотына нұсқаулардың
орындалуына жауапты болмайды).
1.3. Салымды басқара алады:
Салымшы;
Салымшының өкілдері – тиісінше
ресімделген сенімхаттың негізінде/заңды
өкілдері,
қамқоршысы
–
олардың
өкілеттіктерін
растайтын
құжаттардың
негізінде;
Салымшы қайтыс болған жағдайда –
Қазақстан Республикасының заңнамасына
сай заңды мұрагерлері.
Салымның жалпы шарттары
2.1. "Инктердің алтыны" мерзімді салымы
ұлттық валюта – теңгеде, шетел валютасында
– АҚШ долларында, еурода ашылады.
2.2. Салымның ең аз сомасы (кемімейтін
қалдығы) 1 000 (бір мың) теңге, 10 (он) АҚШ
доллары, 10 (он) еуроны құрайды. Салымның
ең көп сомасы 500 000 000 (бес жүз миллион)
теңге, 3 000 000 (үш миллион) АҚШ доллары,
3 000 000 (үш миллион) еуроны құрайды.
2.3. Салымға
ақша
салу
қолма-қол
ақшамен және/немесе Банк пен өзге
банктердің филиалдарынан ақшаны аудару
арқылы қолма-қол ақшасыз, сондай-ақ
Банктің арнайы мүмкіндіктері болған
жағдайда, әр түрлі төлем жүйелері арқылы
жүзеге асырылады.
2.

Приложение № 5
к Договору банковского обслуживания
(Договор присоединения) для физических лиц
в АО "Сapital Bank Kazakhstan"
действует для клиентов, оформивших Договор
до 1 октября 2018г.
Стандартные условия Вклада "Золото
Инков"
для физических лиц в АО "Сapital Bank
Kazakhstan"
1.
Предмет
1.1. Банк
открывает
Вкладчику
Сберегательный счет, а Вкладчик размещает
Вклад, в сумме, на срок и на условиях,
установленных Договором и Заявлением.
1.2. По
Сберегательному
счету
не
допускается проведение операций, связанных с
осуществлением
Вкладчиком
предпринимательской, адвокатской, частной
нотариальной
деятельности,
а
также
деятельности частного судебного исполнителя.
Ответственность за нарушение положений
настоящего пункта несет Вкладчик (Банк не
несет ответственность за исполнение указаний к
Сберегательному счету, которые могут быть
связаны с такой деятельностью).
1.3. Вкладом могут распоряжаться:
Вкладчик;
Представители
Вкладчика
–
на
основании надлежащим образом оформленной
доверенности/законные представители, опекуны
– на основании документов, подтверждающих
их полномочия;
В случае смерти Вкладчика – законные
наследники,
согласно
законодательству
Республики Казахстан.
2.
Основные условия Вклада
2.1. Срочный
вклад
"Золото
Инков"
открывается в национальной валюте – тенге, в
иностранных валютах – доллары США, евро.
2.2. Минимальная
сумма
(неснижаемый
остаток) Вклада составляет 1 000 (одна тысяча)
тенге, 10 (десять) долларов США, 10 (десять)
евро. Максимальная сумма Вклада составляет
500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге, 3 000
000 (три миллиона) долларов США, 3 000 000
(три миллиона) евро.
2.3. Внесение денег во Вклад осуществляется
наличными и/или в безналичной форме путем
перевода денег из филиалов Банка и других
банков, а также, при наличии соответствующих
возможностей
у
Банка,
посредством
использования различных платежных систем.
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Салым сомасы қолма-қол ақшасыз енгізілген
жағдайда, Салымшы Салымға ақшаны
ҚБҚЖ-не берген Өтінішке қол қойған күні
банкішілік/банкаралық аударым арқылы
аударады.
2.4. Салымды ашу кезінде ҚБҚЖ –не
Өтінішке қол қою арқылы Салымшымен
Банктік салым шарты жасалады. Сыйақының
жылдық тиімді мөлшерлемесі, сыйақы
мөлшерлемесі
және
осы
Стандартты
шарттарда көрсетілмеген басқа шарттар
Өтініште көрсетіледі.
2.5. Салымның
бұл
түрі
ашылған
салымның валютасында әрекет ететін
ағымдағы шоты немесе ашылатын ағымдағы
шоты бар Банк клиенттеріне ғана ұсынылады
(ҚБҚЖ-де тиісті Өтінішке қол қою арқылы
осы Шартты жасаған кезде Банк салымы
шартының
5.2.
тармағының
5.2.11.
тармақшасында көрсетілген
мән-жайлар
болған жағдайда).
Тармақтың
редакциясы
Басқарманың
06.03.2018ж. №П/18-014 шешіміне сәйкес
өзгертілді
2.6. Салымды
сақтау
мерзімі
1,3,6,12,18,24 ай.
2.7. Салымшы қосымша жарналарды қоса
алғандағы Салым сомасы Салымның ең
жоғарғы сомасынан аспаған жағдайда,
Салымға қосымша жарна қолма-қол ақшамен
(Банк кассасы арқылы) немесе қолма-қол
ақшасыз (ақшаны көрсетілген деректемелерге
аудару) нысанда шектеусіз жүзеге асырыла
береді. Қосымша жарнаның ең аз сомасы –
шектелмеген.
Тармақтың
редакциясы
Басқарманың
27.06.2016ж. №П/16 шешіміне сәйкес
өзгертілді
2.8. Шарттың
барлық
әрекет
ету
мерзімінде
Салымшы
Банктің
ішкі
нормативтік
құжаттарында
көрсетілген
тәулігіне бір клиент бойынша ҚБҚЖ-гі
операция жүргізуге арналған лимиттерге
сәйкес кез келген кезеңділікпен, Салымның
ең аз сомасына тең кемімейтін қалдықты
сақтай отырып, Салымның бөлігін ала алады.
2.9. Бөлігін алу қолма-қол ақшамен (Банк
кассасы арқылы) немесе қолма-қол ақшасыз
(ақшаны көрсетілген деректемелерге аудару)
жүзеге асырылуы мүмкін.
2.10. Сыйақы мөлшерлемесі Салымшы
Өтінішке қол қойған сәттен бастап Шарт
барлық әрекет ету мерзімі ішінде өзгерссіз
қалдырылады.
2.11. Салым мерзімін ұзарту автоматты

В случае, если сумма Вклада вносится в
безналичной форме, Вкладчик переводит деньги
во Вклад в день подписания Заявления в СДБО
путем внутрибанковского /межбанковского
перевода.
2.4. При открытии Вклада с Вкладчиком
заключается Договор банковского вклада, путем
подписания Заявления в СДБО. Годовая
эффективная ставка вознаграждения, ставка
вознаграждения и иные условия, не указанные в
настоящих Стандартных условиях, указываются
в Заявлении.
2.5. Данный вид вклада предоставляется
только для клиентов Банка, имеющих
действующий текущий счет в валюте
открываемого вклада либо открывающих
текущий счет (в случае наличия обстоятельств,
указанных в пп.5.2.11. п.5.2. Договора
банковского вклада в момент заключения
настоящего Договора путем подписания
соответствующего Заявления в СДБО.
Редакция пункта изменена согласно решению
Правления №П/18-014 от 06.03.2018 г
2.6. Срок хранения вклада - 1,3,6,12,18,24
месяца (-ев).
2.7. Дополнительные взносы во Вклад
осуществляются без ограничений в наличной
(через кассы Банка) или в безналичной
(перечисление денег на указанные реквизиты)
формах при условии, что сумма Вклада с
учетом дополнительных взносов не будет
превышать максимальную сумму Вклада.
Минимальная сумма дополнительного взноса –
не ограничена.
Редакция пункта изменена согласно решению
Правления №П/16 от 27.06.2016 г
2.8. В течение всего срока действия
Договора, Вкладчик может производить
частичное
изъятие
Вклада
с
любой
периодичностью, с сохранением неснижаемого
остатка, равного минимальной сумме Вклада,
согласно лимитов на проведение операции в
СДБО по одному клиенту в сутки, указанным во
внутренних нормативных документах Банка.
2.9. Частичное изъятие возможно в наличной
(через кассы Банка) или в безналичной
(перечисление денег на указанные реквизиты)
формах.
2.10. Ставка
Вознаграждения
остается
неизменной в течение всего срока действия
Договора с момента подписания Заявления
Вкладчиком.
2.11. Пролонгация Вклада осуществляется
автоматически на тех же условиях и на срок,
первоначально установленный Договором, но
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түрде
Шарт
бастапқыда
белгілеген
талаптарда және мерзіміне, алайда Банкте
мерзімі ұзартылған күнгі қолданыстағы
сыйақы мөлшерлемесі бойынша 20 (жиырма)
реттен аспастан жүзеге асырылады.
Тармақтың
редакциясы
Басқарманың
27.06.2016ж. №П/16 шешіміне сәйкес
өзгертілді.
2.12. Сыйақы мөлшері мен Салым мерзімі
Қазақстан Республикасының заңнамасында
көзделген жағдайларда өзгеруі мүмкін.
Тармақтың
редакциясы
Басқарманың
27.11.2018ж. №П/18-065 шешіміне сәйкес
өзгертілді.
3.
Салым мен сыйақыны төлеу
3.1. Сыйақы есептеу Салымшының Жинақ
шотына Салым сомасы түскен күннен бастап
басталады. Салымға ақша түскен күн мен
Салымды қайтарған күн бір күн болып
қабылданады.
3.2. Сыйақыны есептеген кезде бір ай 30
күнге, бір жыл 360 күнге тең деп есептеледі.
3.3. Қосымша жарна сомасына сыйақы
Жинақ шотта ақшаны нақты сақтау мерзімі
үшін есептеледі.
3.4. Ақшаны ішінара алған жағдайда
сыйақы есептеу Жинақ шоттағы нақты ақша
қалдығына есептеледі.
3.5. Есептелген сыйақыны капиталдандыру
ай сайын, есептік айдан кейінгі айдың бірінші
жұмыс күнінде жүргізіледі. Салымшының
қалауымен есептелген сыйақы сомасы
Салымшыға ай сайын төленуі мүмкін.
3.6. Банк
есептелген
сыйақыны
Салымшының таңдауы бойынша:
3.6.1. Салымшының
төлем
карточкасы
қолжетімділік құралы болып табылатын
Банкте ашылған банктік шотына немесе
3.6.2. Салымшының
Банкте
ашылған
ағымдағы шотына немесе
3.6.3. Жинақ шотына (салым сомасына
капиталдандырылады) төлеуі мүмкін.
Редакция Басқарманың 06.03.2018ж. №П/18014 шешіміне сәйкес 3.6.3. тармақшамен
толықтырылды.
3.7. Банктің уәкілетті органы банктік
Салымның тиісті түрінің қолданысын тоқтату
туралы шешім қабылдаған жағдайда, Шартты
ұзарту талаптары өзгертусіз қалады. Бұл
ретте, Банк өз қалауы бойынша мерзімі өткен
Шарттың әрекет ету мерзімін ұзартуды
тоқтату туралы шешім қабылдайды. Бұл
жағдайда, Шарттың әрекет ету мерзімі біткен
күннен бастап Салым мен есептелген сыйақы
сомасы Салымшының Ағымдағы шотына

не более 20 (двадцати) раз по ставке
Вознаграждения, действующей в Банке на день
пролонгации.
Редакция пункта изменена согласно решению
Правления №П/16 от 27.06.2016 г.
2.12. Размер вознаграждения и срок Вклада
могут
быть
изменены
в
случаях
предусмотернных
законодательством
Республики Казахстан.
Редакция пункта изменена согласно решению
Правления №П/18-065 от 27.11.2018 г.

3.
Выплата Вклада и вознаграждения
3.1. Расчет
начисления
вознаграждения
начинается со дня поступления суммы Вклада
на Сберегательный счет Вкладчика. День
поступления денег во Вклад и день возврата
Вклада принимается за один день.
3.2. При расчете вознаграждения месяц
принимается за 30 дней, а год за 360 дней.
3.3. На сумму дополнительного взноса
вознаграждение начисляется за фактический
срок хранения денег на Сберегательном счете.
3.4. Начисление вознаграждения в случае
частичного изъятия денег производится на
фактический остаток денег на Сберегательном
счете.
3.5. Капитализация
начисленного
Вознаграждения производится ежемесячно в
первый рабочий день месяца следующего за
отчетным. По желанию Вкладчика сумма
начисленного Вознаграждения ежемесячно
может быть выплачена Вкладчику.
3.6. Выплата
Банком
начисленного
Вознаграждения осуществляется по выбору
Вкладчика на:
3.6.1. Банковский счет, открытый в Банке,
средством доступа к которому является
платежная карточка Вкладчика или
3.6.2. Текущий счет Вкладчика, открытый в
Банке или
3.6.3. Сберегательный счет (капитализируется
к сумме вклада).
Редакция дополнена подпунктом 3.6.3. согласно
решению Правления №П/18-014 от 06.03.2018 г.
3.7. В случае принятия уполномоченным
органом Банка решения о прекращении
действия соответствующего вида банковского
Вклада,
условия
пролонгации
Договора
остаются без изменений. При этом, Банк по
своему усмотрению принимает решение о
прекращении пролонгации срока действия
истекшего Договора. В таком случае, с даты
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аударылады, Ағымдағы шоты болмаған
жағдайда, Карточканың банктік шотына
аударылады.
Шартты
бұзған
кезде
Салымшының Ағымдағы шоты/Карточкасы
болмаса, Шарт талап етілмелі салым
талаптарында ұзартылған болып саналады,
бұл
туралы
Банк
Салымшыны
www.capitalbank.kz адресі бойынша Банктің
интернет ресурсында ақпаратты орналастыру
арқылы хабарландырады.
Тармақтың
редакциясы
Басқарманың
27.11.2018ж. №П/18-065 шешіміне сәйкес
өзгертілді.
Тармақтың
редакциясы
Басқарманың
28.05.2019ж. №П/19-24 шешіміне сәйкес
өзгертілді.
3.8. Шарттың 2.11. тармағына сәйкес Салым
мерзімі
аяқталған
жағдайда
Салым
жабылады, сомма Салымшының Ағымдағы
шотына, Ағымдағы шоты болмаған жағдайда,
Карточканың банктік шотына аударылады.
Шартты
бұзған
кезде
Салымшының
Ағымдағы шоты/Карточкасы болмаса, Шарт
талап
етілмелі
салым
талаптарында
ұзартылған болып саналады, бұл туралы Банк
Салымшыны көрсетілген кез келген әдістер
арқылы хабарландырады: www.capitalbank.kz
адресі бойынша Банктің интернет ресурсында
ақпаратты орналастыру арқылы, жазбаша
хабарландыру, SMS-жөнелтілім, электрондық
поштаға
хабарлама
жіберу
немесе
телефонмен хабарласу арқылы.
Редакция Басқарманың 28.05.2019ж. №П/1924 шешіміне сәйкес 3.8. тармақпен
толықтырылды.
4.
Мерзімінен бұрын бұзу
4.1. Шартты мерзімінен бұрын бұзу
Салымшымен
ҚБҚЖ-де
(техникалық
мүмкіндік болған кезде) немесе Банктің
бөлімшесінде жүзеге асырылады. Салымды
(оның бөлігін) кемімейтін қалдықты сақтамай
мерзімінен бұрын талап еткен кезде (соның
ішінде,
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында көзделген негіздер бойынша
Салымшының келісімінсіз Жинақ шоттан
ақшаны алған жағдайда):
1) алғашқы жарна Жинақ шотқа түскен
күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн
өткенше, Салым бойынша сыйақы
ақшаның Жинақ шотта нақты болған
уақыты үшін 0 % сыйақы мөлшерлемесі
бойынша есептеледі және төленеді;
2) бастапқы жарна Жинақ шотқа түскен
күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн
өткеннен кейін, Салым бойынша

окончания срока действия Договора сумма
Вклада и
начисленного вознаграждения
перечисляется на Текущий счет Вкладчика, при
отсутствии Текущего счета, на банковский счет
Карточки. Если на момент расторжения
Договора у Вкладчика отсутствует Текущий
счет/Карточка, Договор считается продленным
на условиях вклада до востребования, о чем
Банк уведомляет Вкладчика путем размещения
информации на интернет ресурсе Банка по
адресу: www.capitalbank.kz.
Редакция пункта изменена согласно решению
Правления №П/18-065 от 27.11.2018 г.
Редакция пункта изменена согласно решению
Правления №П/19-24 от 28.05.2019 г.
3.8. В случае истечения срока Вклада согласно
п.2.11. Договора, Вклад закрывается, сумма
переводится на Текущий счет Вкладчика, при
отсутствии Текущего счета, на банковский счет
Карточки. Если на момент расторжения
Договора у Вкладчика отсутствует Текущий
счет/Карточка, Договор считается продленным
на условиях вклада до востребования, о чем
Банк уведомляет Вкладчика любым из
указанных способов: путем размещения
информации на интернет ресурсе Банка по
адресу:
www.capitalbank.kz,
письменное
уведомление, SMS-рассылка, сообщение на
электронную почту либо путем телефонного
обращения.
Редакция дополнена пунктом 3.8. согласно
решению Правления №П/19-24 от 28.05.2019 г.

4.
Досрочное расторжение
4.1. Досрочное
расторжение
Договора
осуществляется Вкладчиком в СДБО (при
наличии технической возможности) или в
отделении
Банка.
При
досрочном
востребовании Вклада (его части) без
сохранения неснижаемого остатка (в том числе,
в случае изъятия денег со Сберегательного
счета без согласия Вкладчика по основаниям,
предусмотренным
законодательством
Республики Казахстан):
1) до истечения 30 (тридцати) календарных
дней со дня поступления первоначального
взноса
на
Сберегательный
счет,
вознаграждение по Вкладу начисляется и
выплачивается за фактическое время
нахождения денег на Сберегательном счете
по ставке вознаграждения – 0 %;
2) по истечении 30 (тридцати) календарных
дней со дня поступления первоначального
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сыйақы Салымды (оның бөлігін)
кемімейтін
қалдықты
сақтамай
мерзімінен бұрын талап еткенге дейін
ақшаның Жинақ шотта нақты болған
уақыты үшін қолданыстағы сыйақы
мөлшерлемесі бойынша есептеледі
және төленеді.
Салымның қалған сомасы Салымшы ақшаны
алғанға дейін Жинақ шотта қалады, бұл ретте
сыйақы 0 % сыйақы мөлшерлемесі бойынша
есептеледі және төленеді.
Тармақтың
редакциясы
Басқарманың
06.03.2018ж. №П/18-014 шешіміне сәйкес
өзгертілді.
Тармақтың
редакциясы
Басқарманың
25.09.2018ж. №П/18-054 шешіміне сәйкес
өзгертілді.
4.2. есептелген сыйақыны қайта санау
бойынша
шарттар
сондай-ақ
оның
шарттарына сәйкес жаңа мерзімге ұзартылған
Шартта да қолданылады.
5.
Банктің құқықтары мен міндеттері
5.1. Банк міндетті:
5.1.1. Салымның сақталуы мен есептелуін
қамтамасыз ете отырып, оны Жинақ шотта
орналастыруға қабылдауға;
5.1.2. Салымшыға Шарттың талаптарына
және
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына сәйкес шарттарда, мөлшерде
және
тәртіппен
есептен
шығарылған
(ұсталған/алынған)
сомаларды
шегере
отырып, сыйақы төлеуге және салымды
қайтаруға;
5.1.3. Салымшының
талабы
бойынша
Банктің қолданыстағы тарифтеріне сай
Жинақ шоттағы ақша қалдығы мен
қозғалысы туралы үзінді көшірмені беру;
5.1.4. Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы заңнамасына сәйкес уәкілетті
органдардың/тұлғалардың
Жинақ
шоты
бойынша
шығыс
операцияларының
тоқтатылғаны және/немесе Салымшының
Жинақ шотта орналастырылған ақшасына
тыйым салу туралы шешімді орындауға;
5.1.5. уәкілетті
органдардың/тұлғалардың
Жинақ
шоты
бойынша
шығыс
операцияларының
тоқтату
немесе
Салымшының
Жинақ
шотта
орналастырылған ақшасына тыйым салу
туралы тиісті жазбаша хабарламаларының
негізінде,
сондай-ақ
Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы
заңнамасында көзделген жағдайларда Жинақ
шот бойынша операцияларды жаңартуға;
5.1.6. Қазақстан
Республикасының

взноса
на
Сберегательный
счет
вознаграждение по Вкладу начисляется и
выплачивается по действующей ставке
вознаграждения за фактическое время
нахождения денег на Сберегательном счете
до момента досрочного востребования
Вклада (его части) без сохранения
неснижаемого остатка.
Оставшаяся сумма Вклада остается на
Сберегательном счете до изъятия денег
Вкладчиком,
при
этом,
вознаграждение
начисляется и выплачивается по ставке
вознаграждения – 0 %.
Редакция пункта изменена согласно решению
Правления №П/18-014 от 06.03.2018 г.
Редакция пункта изменена согласно решению
Правления №П/18-054 от 25.09.2018 г.
4.2. Условия по пересчету начисленного
Вознаграждения распространяются также на
Договор, пролонгированный на новый срок в
соответствии с его условиями.
5.
Права и обязанности Банка
5.1. Банк обязан:
5.1.1. Принять Вклад с размещением на
Сберегательном
счете,
обеспечивая
его
сохранность и учет;
5.1.2. выплатить Вкладчику вознаграждение и
возвратить Вклад на условиях, в размере и
порядке, за вычетом сумм, списанных
(удержанных/изъятых), в соответствии с
условиями Договора и законодательства
Республики Казахстан;
5.1.3. предоставлять по требованию Вкладчика
выписки о движении и остатках денег на
Сберегательном счете, согласно действующим
тарифам Банка;
5.1.4. исполнять
в
соответствии
с
законодательством
Республики
Казахстан
решения уполномоченных органов/лиц о
приостановлении расходных операций по
Сберегательному счету и/или наложении ареста
на деньги Вкладчика, размещенные на
Сберегательном счете;
5.1.5. на
основании
соответствующих
письменных уведомлений уполномоченных
органов/лиц
об
отмене
решений
о
приостановлении расходных операций по
Сберегательному счету или наложении ареста
на деньги, находящиеся на Сберегательном
счете Вкладчика, а также в случаях,
предусмотренных
законодательством
Республики Казахстан, возобновлять операции
по Сберегательному счету;
5.1.6. исполнять предъявленные в соответствии
с законодательством Республики Казахстан
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қолданыстағы заңнамасына сәйкес үшінші
тұлғалардың Салымшының Жинақ шотынан
Қазақстан Республикасының қолданыстағы
заңнамасында белгіленген тәртіппен ақшаны
алу туралы нұсқауларын орындау;
5.1.7. Салымшының бастамасы бойынша
Салымшының өтінішін алғаннан кейінгі отыз
жұмыс
күнінен
кешіктірмей
ҚР
қолданыстағы заңнамасына сай Жинақ шотты
жабуға кедергі келтіретін негіздер болмаған
кезде Жинақ шотты жабуға.
5.2. Банк құқылы:
5.2.1. Жинақ шотты ашқан, жүргізген және
жапқан кезде Салымшыдан тізбесі Қазақстан
Республикасының
ішкі
нормативтік
құқықтық актілерінде және Банктің ішкі
құжаттарында белгіленген құжаттарды талап
етуге;
5.2.2. Салым
бойынша
сыйақы
мөлшерлемесін Салымды сақтау мерзімі
аяқталған және Салым мерзімі ұзартылған
кезде біржақты соттан тыс тәртіппен
өзгертуге;
5.2.3. Салым сомасынан, Салымшы немесе
Банк Шартты мерзімінен бұрын бұзған кезде
және/немесе Салым сомасын/Салымның бір
бөлігін заңнамада және/немесе Шартта
көзделген негіздер бойынша үшінші тұлғалар
алған жағдайда, бұрын төленген сыйақыға
тең соманы ұстап қалуға;
5.2.4. Банк тәжірибесіне сәйкес Салымды
Шарттың бүкіл қолданылу мерзімінде
пайдалануға;
5.2.5. Қазақстан
Республикасының
заңнамасына
сәйкес
және
Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген
жағдайларда, Салымды немесе оның бір
бөлігін Салымшыға көрсетілген үшінші
тұлғалардың талаптарын қанағаттандыру
үшін алуға;
5.2.6. Банк Салымшыны АҚШ тұлғасы1 деп
таныған және Салымшы Банкке соңғысына
Қазақстан Республикасының және шет
мемлекеттердің заңнамасын, соның ішінде
АҚШ шетелдік шоттарға салық салу туралы
заңын Foreign Account Tax Compliance Act,
далее – FATCA) сақтау үшін қажетті

указания третьих лиц об изъятии денег со
Сберегательного счета Вкладчика в порядке,
установленном законодательством Республики
Казахстан;
5.1.7. закpыть
Сберегательный
счет
по
инициативе Вкладчика в срок не позднее
тридцати рабочих дней после получения
заявления
Вкладчика
при
отсутствии
оснований,
препятствующих
закрытию
Сберегательного счета, согласно действующего
законодательства РК.
5.2. Банк имеет право:
5.2.1. При открытии, ведении и закрытии
Сберегательного счета требовать от Вкладчика
документы, перечень которых установлен
нормативными правовыми актами Республики
Казахстан и внутренними документами Банка;
5.2.2. изменять ставку вознаграждения по
Вкладу в одностороннем внесудебном порядке
по истечении срока хранения Вклада и
пролонгации Вклада;
5.2.3. удержать из суммы Вклада, суммы,
равные ранее выплаченному вознаграждению,
при
досрочном
расторжении
Договора
Вкладчиком или Банком и/или изъятия суммы
Вклада/части Вклада третьими лицами, по
основаниям,
предусмотренным
законодательством и/или Договором;
5.2.4. в соответствии с банковской практикой
пользоваться Вкладом в течение срока действия
Договора;
5.2.5. в соответствии с законодательством
Республики
Казахстан
и
в
случаях,
установленных законодательством Республики
Казахстан, производить изъятие Вклада или его
части для удовлетворения требования третьих
лиц, предъявленных к Вкладчику;
5.2.6. в случае признания Банком Вкладчика
Персоной США3, и отказа Вкладчика в
предоставлении Банку документов и сведений,
необходимых последнему для соблюдения
законодательства Республики Казахстан и
иностранных государств, в т.ч. Закона США о
налогообложении иностранных счетов (Foreign
Account Tax Compliance Act, далее – FATCA)
и/или отказа Вкладчика в подписании по форме
Банка Согласия о предоставлении данных в

3

АҚШ тұлғасы (АҚШ-тың белгілі бір тұлғасы) – АҚШ-та тұруға мекендеу қағазы бар жеке тұлғаларды қосқанда, АҚШ-тың азаматы немесе резиденті болып
табылатын жеке тұлға, Америка Құрама Штаттарында немесе Америка Құрама Штаттарының не оның штаттарының бірінің заңдарына сәйкес тіркелген серіктестік
немесе корпорация; немесе сенімгерлік, егер: 1) Америка Құрама Штаттарының сотымен сотталған; 2) АҚШ-тың бір немесе бірнеше тұлғасы осы сенімгерліктің
барлық негізгі шешімдерін бақылауға өкілеттігі бар, немесе АҚШ кодексінде көзделген корпорацияларды қоспағанда, АҚШ азаматы немесе резиденті болып
табылатын, қайтыс болған адамның мүлігі/ Персона США (Определенное лицо США) – физическое лицо, являющееся гражданином или резидентом США, включая
физических лиц, имеющих вид на жительство в США, товарищество или корпорация, зарегистрированные в соединенных Штатах Америки или в соответствии с
законами Соединенных Штатов Америки или одного из штатов; или траст, если: 1) он подсуден судам Соединенных Штатов Америки; 2) одно или более Лиц США
имеют полномочия контролировать все основные решения этого траста, или имущество умершего лица, которое являлось гражданином или резидентом США, за
исключением корпораций, предусмотренных кодексом США.
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құжаттарды беруден бас тартқан жағдайда,
сондай-ақ Салымшы Банк нысаны бойынша
Қазақстан Республикасының және шет
мемлекеттердің мемлекеттік органдарына,
соның ішінде АҚШ Федералды Салық
қызметіне (бұдан әрі – IRS USA) деректерді
беруден бас тартқан жағдайда, Банк Жинақ
шотқа қызмет көрсетуден бас тартуға және
осы Шартты Салымшының келісімінсіз
мәжбүрлі біржақты соттан тыс тәртіппен
бұзуға құқылы.
5.2.7. Банк Салымның осы түрі бойынша
ұтыс ойындарын (акциялар) өткізген кезде
ұтыс ойындарын (акцияларды) өткізу
рәсімдерін, сыйлық қорының сандық әрі
сапалық құрамын, ұтыс ойындарына қатысу
шарттарын
және
ұтыс
ойындары
жеңімпаздарын
хабарлау
мерзімдерін,
сыйлықтарды алу шарттары мен негіздерін,
ұтыс ойындарын (акцияларды) өткізудің өзге
қажетті шарттарын, олардың кез келген
өзгерістері мен толықтыруларын өз бетінше
белгілеуге.
5.2.8. сыйақы төлеген кезде Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген
салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді
ұстап қалуға.
5.2.9. Шотты тікелей дебеттеу арқылы даусыз
тәртіпте Шоттан келесі сомаларды алуға:
Банктің Шот бойынша операцияларды
жүзеге асыру бойынша қызметтері үшін
Банктің
тарифтерімен
белгіленген
мөлшерінде және мөлшерлеме бойынша
сыйақыны;
Салым бойынша артық есептелген
және/немесе төленген сыйақы сомаларын;
Шотқа
қате
есептелген
ақша
сомаларын;
Салымшының Банк алдындағы кез
келген берешек сомасын;
Шарттың осы тармақшасында көрсетілгендер
Банктің ақшаны Шоттан тиісті сомалар
мөлшерінде Шотты тікелей дебеттеу арқылы
даусыз тәртіпте алуына
Салымшының
келісімі болып табылады. Бұл ретте
Салымшы Банктің Шотты тікелей дебеттеу
арқылы Шоттан ақшаны тиісті түрде алуына
жеткілікті
негіз
болып
осы
Шарт
табылатындығына өз келісімін береді.
5.2.10. осы Шарттың 2.2. тармағында
көрсетілген негіздер бойынша кемімейтін
қалдыққа қойылатын талаптарды бұзған
жағдайда, Банк талапты бұзған күннен бастап
30 (отыз) күнтізбелік күн өткенде Салым
қалдығын кейін Шартты бұзу арқылы

государственные органы Республики Казахстан
и иностранных государств, в т.ч. Федеральную
Налоговую службу США (далее – IRS USA), в
одностороннем
внесудебном
порядке
прекратить обслуживание Сберегательного
счета и расторгнуть Договор в одностороннем
внесудебном порядке, без
согласия и
уведомления Вкладчика;
5.2.7. в случае проведения Банком розыгрыша
(акций)
по
данному
виду
Вклада,
самостоятельно устанавливать правила и
процедуры проведения розыгрышей (акций),
качественный
и
количественный
состав
призового
фонда,
условия
участия
в
розыгрышах, порядок и сроки оповещения
победителей розыгрышей, условия и основания
получения призов, иные необходимые условия
проведения розыгрышей (акций), любые их
изменения и дополнения.
5.2.8. при выплате вознаграждения удерживать
налоги и другие обязательные платежи,
установленные законодательством Республики
Казахстан.
5.2.9. изымать со Счета в бесспорном порядке
путем прямого дебетования Счета следующие
суммы:
вознаграждение за услуги Банка по
осуществлению операций по Счету в размере и
по ставке, установленной тарифами Банка;
суммы излишне начисленного и/или
выплаченного вознаграждения по Вкладу;
ошибочно зачисленные на Счет суммы
денег;
сумму любой задолженности Вкладчика
перед Банком;
Указанное в настоящем подпункте
Договора является согласием Вкладчика на
изъятие Банком денег со Счета в бесспорном
порядке путем прямого дебетования Счета в
размере соответствующих сумм. При этом
Вкладчик предоставляет свое согласие на то,
что
основанием,
достаточным
для
соответствующего изъятия Банком денег со
Счета путем прямого дебетования Счета,
является настоящий Договор.
5.2.10. в случаях нарушения требований к
неснижаемому
остатку
по
основаниям,
указанным в п. 2.2. настоящего Договора, Банк
вправе
по
истечению
30
(тридцати)
календарных
дней
с
даты
нарушения
требований, перевести остаток Вклада на любой
банковский счет Вкладчика открытый в Банке с
последующим расторжением Договора.
5.2.11. в случае отсутствия текущего счета в
валюте Вклада, открыть текущий счет в
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Салымшының Банкте ашылған кез келген
банктік шотына аударуға құқылы.
5.2.11. Салым валютасындағы ағымдағы
шоты болмаған жағдайда, осы шартқа сәйкес
ағымдағы шотты ашу.
Редакция Басқарманың 06.03.2018ж. №П/18014 шешіміне сәйкес 5.2.8. - 5.2.11.
тармақшалармен толықтырылды
6.
Салымшының құқықтары мен
міндеттері
6.1. Салымшы құқылы:
6.1.1. Шарттың талаптарына сай Салымды
және ол бойынша есептелген сыйақыны
алуға;
6.1.2. Банктің қолданыстағы тарифтеріне сай
Салымның ағымдағы жағдайы туралы
ақпаратты алуға;
6.1.3. Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
белгіленген
тәртіппен
сенімхатты
ресімдеу
арқылы
заңды
өкілдеріне, қамқоршысына немесе басқа
тұлғаға Салымды және ол бойынша
сыйақыны басқаруды сеніп тапсыруға.
6.2. Салымшы міндетті:
6.2.1. Жинақ шотты/шоттарды ашу үшін
Банкке
Салымшының
жеке
басын
куәландыратын құжатты және Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы
заңнамасының және Банктің талаптарына
сәйкес басқа да құжаттарды беруге;
6.2.2. осы Жинақ шот бойынша жеке
кәсіпкерлікке, адвокаттық, жеке нотариаттық
қызметке
байланысты
операцияларды,
сондай-ақ
Қазақстан Республикасының
қолданыстағы заңнамасына сай жеке сот
орындаушысының қызметіне байланысты
жүзеге асырмауға;
6.2.3. Өтініште көрсетілген Жинақ шотқа
Өтініште белгіленген мөлшердегі қолма-қол
немесе қолма-қол берілмейтін ақшаны
енгізуге/аударуға;
6.2.4. Шарттың бүкіл қолданылу мерзімі
ішінде Жинақ шотта Шартта/Өтініште
көрсетілген кемімейтін қалдық сомасын
сақтауға;
6.2.5. тиісті өзгертулер енгізілген күннен
бастап 7 (жеті) банк күні ішінде міндетті
түрде, Банкке барлық жағдайлар туралы:
тұратын
мекенжайының,
байланыс
телефонының,
тегінің
(атының),
Салымшының жеке басын куәландыратын
құжаттың өзгергені, Салымшының жеке
басын куәландыратын құжаттың, өтініштің
өзіндегі түпнұсқа данасының жоғалғаны
немесе ұрланғаны туралы хабарлауға;

соответствии с настоящим Договором.
Редакция дополнена подпунктами 5.2.8.-5.2.11.
согласно решению Правления №П/18-014 от
06.03.2018 г

6.
Права и обязанности Вкладчика
6.1. Вкладчик имеет право:
6.1.1. Получить Вклад и начисленное по нему
вознаграждение, согласно условиям Договора;
6.1.2. получать информацию о текущем
состоянии
своего
Вклада,
согласно
действующим тарифам Банка;
6.1.3. доверить распоряжение Вкладом и
вознаграждением
по
нему
законным
представителям, опекунам или другому лицу
путем оформления доверенности в порядке,
установленном законодательством Республики
Казахстан.
6.2. Вкладчик обязан:
6.2.1. Для открытия Сберегательного счета/ов,
предоставить
в
Банк
документ,
удостоверяющий личность Вкладчика и иные
документы, в соответствии с требованиями
действующего законодательства Республики
Казахстан и Банка.
6.2.2. не
осуществлять
по
данному
Сберегательному счету операции, связанные с
предпринимательской, адвокатской, частной
нотариальной деятельностью, а также с
деятельностью
частного
судебного
исполнителя,
согласно
законодательству
Республики Казахстан;
6.2.3. внести/перечислить на Сберегательный
счет, указанный в Заявлении, деньги наличными
или
безналичным
перечислением
в
установленном Заявлением размере;
6.2.4. в течение всего срока действия Договора
сохранить на Сберегательном счете сумму
неснижаемого
остатка,
указанную
в
Договоре/Заявлении;
6.2.5. в обязательном порядке, в течение 7
(семи) банковских дней со дня внесения
соответствующих изменений, сообщать в Банк
обо
всех
случаях:
изменения
адреса
проживания, контактного телефона, фамилии
(имени), документов, удостоверяющих личность
Вкладчика, утери или хищения документов,
удостоверяющих
личность
Вкладчика,
оригинала собственного экземпляра Заявления,
6.2.6. при досрочном изъятии Вклада, в случае
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6.2.6. Салымды мерзімінен бұрын алған
кезде, егер Жинақ шоттағы қалдық
комиссияны өтеуге жеткіліксіз болса, Жинақ
шотқа жетпеген соманы қолма-қол ақшамен
салуға неесе комиссияның жетпеген сомасын
есептен шығару үшін қалған шоттардың кез
келгенін көрсетуге;
6.2.7. Банкті өзінің Жинақ шотынан 5
000 000 (бес миллион) теңге сомасындағы
немесе оған балама шетел валютасындағы
қолма-қол ақшаны алу бойынша операциялар
жүргізілетін болжамды күнге дейін 3 (үш)
жұмыс күні ішінде міндетті түрде хабардар
етуге;
6.2.8. операция жүргізілген сәттегі Банктің
қолданыстағы
тарифтеріне
сай
Банк
қызметіне ақы төлеуге;
6.2.9. Банктің
мөлшерлемелері
мен
тарифтерінің
өзгерісі
туралы
оның
филиалдарында немесе Банктің анықтама
қызметінің телефоны бойынша және/немесе
Банктің
www.capitalbank.kz
мекенжай
бойынша интернет ресурсында өз бетінше
білуге.
6.2.10. Банк Салым бойынша артық төлеген
сыйақыны Банктен талапты алған күннен
бастап 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде Банкке
қайтаруға.
Редакция Басқарманың 06.03.2018ж. №П/18014 шешіміне сәйкес 6.2.10. тармақпен
толықтырылды.
7.
Өтініштерге қол қою тәртібі
7.1. Өтініш ҚБҚЖ-де электрондық түрде,
Салымшының Салым параметрлерін таңдауы
арқылы қол қойылады.
Салымшының Өтінішке қол қоюы және
Шартқа қосылуы ҚБҚЖ-де "Келісемін,
шарттарды қабылдаймын" белгісін қою
арқылы,
электрондық
сандық
қолды
пайдалана отырып және/немесе заңнамаға
сәйкес клиентті динамикалық сәйкестендіру
арқылы жүзеге асырылады.

если остатка на Сберегательном счете
недостаточно для погашения комиссии, внести
на Сберегательный счет недостающую сумму
наличными деньгами, либо указать любой из
оставшихся счетов для списания недостающей
суммы комиссии;
6.2.7. в обязательном порядке уведомить Банк
за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты
операции по снятию наличных денег со своего
Сберегательного счета на сумму свыше 5 000
000 (пяти миллионов) тенге или эквивалента в
иностранной валюте;
6.2.8. оплачивать услуги Банка согласно
действующим тарифам Банка на момент
совершение операции;
6.2.9. самостоятельно узнавать об изменении
ставок и тарифов Банка в его филиалах или по
телефонам справочной службы Банка и/или на
интернет
ресурсе
Банка
по
адресу:
www.capitalbank.kz.
6.2.10. возвратить Банку излишне выплаченное
Банком вознаграждение по Вкладу в течение
5 (пяти) календарных дней со дня получения
требования от Банка.
Редакция дополнена подпунктом 6.2.10.
согласно решению Правления №П/18-014 от
06.03.2018 г.

7.
Порядок подписания Заявления
7.1. Заявление подписывается в электронном
виде в СДБО, путем выбора Вкладчиком
параметров Вклада.
Подписание Заявления и присоединение к
Договору осуществляется Вкладчиком в СДБО,
путем проставления отметки "Я согласен,
условия
принимаю"
с
использованием
электронной
цифровой
подписи
и/или
посредством динамической идентификации
клиента, в соответствии с законодательством.
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"Сapital Bank Kazakhstan" АҚ
жеке тұлғалар үшін
Банк қызметін көрсету шартына
(қосылу шарты)
№ 5-1 қосымша
"Capital Bank Kazakhstan" АҚ-дағы жеке
тұлғаларға арналған " B1NK "
салымының стандартты талаптары
1.
Мәні
1.1. Банк Салымшыға Жинақ шотты
ашады, ал Салымшы Шартта және Өтініште
белгіленген
сомада,
мерзімде
және
талаптарда Салымды орналастырады.
1.2. Осы стандартты талаптардың аясында
ашылатын Салым мерзімділік талаптарына
сәйкес келетін Салым болып танылады.
Редакция Басқарманың 11.06.2019ж. №П/1927 шешіміне сәйкес өзгертілді.
1.3. Жинақ шоты бойынша Салымшының
кәсіпкерлік, адвокаттық, жеке нотариаттық
қызметімен қызметін, сондай-ақ жеке сот
орындаушысының
қызметін
жүзеге
асыруымен
байланысты
операцияларды
жүргізуіне рұқсат етілмейді. Осы тармақтың
ережелерін бұзғаны үшін жауапкершілікті
Салымшы көтереді (Банк мұндай қызметпен
байланысты, Жинақ шотына нұсқаулардың
орындалуына жауапты болмайды).
1.4. Салымға иелік ете алады:
Салымшы;
Салымшының өкілдері – тиісті түрде
ресімделген сенімхаттың негізінде/заңды
өкілдері,
қамқоршысы
–
олардың
өкілеттіктерін
растайтын
құжаттардың
негізінде;
Салымшы қайтыс болған жағдайда –
Қазақстан Республикасының заңнамасына
сай заңды мұрагерлері.
2. Салымның негізгі талаптары
2.1. "B1NK" мерзімді салымы ұлттық валюта
– теңгеде, шетел валютасында – АҚШ
долларында, еурода ашылады.
Редакция Басқарманың 11.06.2019ж. №П/1927 шешіміне сәйкес өзгертілді.
2.2. Толықтыру құқығы бар Салым бойынша
Салымның ең төменгі сомасы (кемімейтін
қалдық) 1000 (мың) теңге және Толықтыру
құқығы жоқ салым бойынша 5 000 (бес мың)
теңге, шетел валютасында 10 (он) АҚШ
доллары, 10 (он) еуроны құрайды.
Салымның ең жоғарғы сомасы 500 000 000
(бес жүз миллион) теңге, 3 000 000 (үш

Приложение № 5-1
к Договору банковского обслуживания
(Договор присоединения) для физических лиц
в АО "Сapital Bank Kazakhstan"
действует для клиентов, оформивших Договор с
1 октября 2018г.
Стандартные условия Вклада "B1NK"
для физических лиц в АО "Сapital Bank
Kazakhstan"
1.
Предмет
1.1. Банк
открывает
Вкладчику
Сберегательный счет, а Вкладчик размещает
Вклад, в сумме, на срок и на условиях,
установленных Договором и Заявлением.
1.2 Вклад, открываемый в рамках настоящих
стандартных условий, признается Вкладом,
соответствующим условиям срочности.
Редакция
изменена
согласно
решению
Правления №П/19-27 от 11.06.2019 г.
1.3. По
Сберегательному
счету
не
допускается проведение операций, связанных с
осуществлением
Вкладчиком
предпринимательской, адвокатской, частной
нотариальной
деятельности,
а
также
деятельности частного судебного исполнителя.
Ответственность за нарушение положений
настоящего пункта несет Вкладчик (Банк не
несет ответственность за исполнение указаний к
Сберегательному счету, которые могут быть
связаны с такой деятельностью).
1.4. Вкладом могут распоряжаться:
Вкладчик;
Представители
Вкладчика
–
на
основании надлежащим образом оформленной
доверенности/законные представители, опекуны
– на основании документов, подтверждающих
их полномочия;
В случае смерти Вкладчика – законные
наследники,
согласно
законодательству
Республики Казахстан.
2.
Основные условия Вклада
2.1. Срочный вклад "B1NK" открывается в
национальной валюте – тенге, в иностранных
валютах – доллары США, евро.
2.2. Минимальная
сумма
(неснижаемый
остаток) Вкладу с правом пополнения в тенге
составляет - 1 000 (одна тысяча) тенге, по
Вкладу с без права пополнения в тенге
составляет - 5 000 (пять тысяч) тенге, в
иностранной валюте 10 (десять) долларов США,
10 (десять) евро.
Максимальная сумма Вклада составляет 500 000
000 (пятьсот миллионов) тенге, 3 000 000 (три
миллиона) долларов США, 3 000 000 (три
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миллион) АҚШ доллары, 3 000 000 (үш
миллион) еуроны құрайды.
Редакция Басқарманың 28.05.2019ж. №П/1924 шешіміне сәйкес өзгертілді.
2.1. және 2.2. тармақшалардың редакциясы
Басқарманың
11.06.2019ж.
№П/19-27
шешіміне сәйкес өзгертілді.
2.3. Салым Салымшының таңдауы бойынша
толықтыру құқығымен немесе толықтыру
құқығынсыз
ашылады.
Толықтыру
құқығынсыз Салымды таңдаған жағдайда,
Салымды
ашқаннан
кейін
қосымша
жарналарға жол берілмейді.
2.4. Толықтыру құқығы бар Салымға ақша
қолма-қол ақшамен және/немесе қолма-қол
ақшасыз түрде Банк филиалы мен өзге
банктерден ақшаны аудару арқылы, сондайақ Банктің тиісті мүмкіндіктері болған кезде
әртүрлі төлем жүйелерін пайдалану арқылы
жүзеге асырылады.
Салым сомасы қолма-қол ақшасыз енгізілген
жағдайда, Салымшы Салымға ақшаны
ҚБҚЖ-не берген Өтінішке қол қойған күні
банкішілік/банкаралық аударым арқылы
аударады.
2.5. Салымды ашу кезінде ҚБҚЖ –де немесе
Банктің бөлімі арқылы Өтінішке қол қою
жолымен Салымшымен Банктік салым шарты
жасалады. Сыйақының жылдық тиімді
мөлшерлемесі, сыйақы мөлшерлемесі және
осы Стандартты шарттарда көрсетілмеген
басқа талаптар Өтініште көрсетіледі.
2.6.
Салым
ашылатын
салымның
валютасында ағымдағы шоты бар Банк
клиенттеріне ғана ұсынылады.
2.7. Салымды сақтау мерзімі - 3,6,12,24 ай
ұлттық валютасында және 12,24 ай шетел
валютасында.
Редакция Басқарманың 11.06.2019ж. №П/1927 шешіміне сәйкес өзгертілді.
2.8. Қосымша жарналарды қоса алғандағы
Салым сомасы Салымның ең жоғарғы
сомасынан аспаған жағдайда, толықтыру
құқығы бар Салымға қосымша жарна қолмақол ақшамен (Банк кассасы арқылы) немесе
қолма-қол ақшасыз (ақшаны көрсетілген
деректемелерге аудару) нысанда шектеусіз
жүзеге асырыла береді. Қосымша жарнаның
ең төмен сомасы – шектелмеген.
2.9. Шарттың барлық әрекет ету мерзімінде
Салымшы
Банктің
ішкі
нормативтік
құжаттарында көрсетілген тәулігіне бір
клиент
бойынша
ҚБҚЖ-гі
операция
жүргізуге арналған лимиттерге сәйкес,
сондай-ақ Ең төмен айыппұл қолдануды

миллиона) евро.
Редакция
изменена
согласно
решению
Правления №П/19-24 от 28.05.2019 г.
Редакция пунктов 2.1. и 2.2. изменена согласно
решению Правления №П/19-27 от 11.06.2019г.
2.3. Вклад открывается с правом пополнения
или без права пополнения по выбору
Вкладчика. В случае выбора Вклада без права
пополнения, дополнительные взносы после
открытия Вклада не допускаются.
2.4. Внесение денег во Вклад с правом
пополнения осуществляется наличными и/или в
безналичной форме путем перевода денег из
филиалов Банка и других банков, а также, при
наличии соответствующих возможностей у
Банка, посредством использования различных
платежных систем.
В случае, если сумма Вклада вносится в
безналичной форме, Вкладчик переводит деньги
во Вклад в день подписания Заявления в СДБО
путем
внутрибанковского/межбанковского
перевода.
2.5. При открытии Вклада с Вкладчиком
заключается Договор банковского вклада, путем
подписания Заявления в СДБО либо через
отделение Банка. Годовая эффективная ставка
вознаграждения, ставка вознаграждения и иные
условия,
не
указанные
в
настоящих
Стандартных
условиях,
указываются
в
Заявлении.
2.6. Вклад предоставляется только для
клиентов Банка, имеющих текущий счет в
валюте открываемого вклада.
2.7. Срок хранения вклада - 3,6,12,24 месяца
(-ев) в национальной валюте и 12,24 месяца (ев) в иностранной валюте.
Редакция
изменена
согласно
решению
Правления №П/19-27 от 11.06.2019г.
2.8. Дополнительные взносы во Вкладу с
правом пополнения осуществляются без
ограничений в наличной (через кассы Банка)
или в безналичной (перечисление денег на
указанные реквизиты) формах при условии, что
сумма Вклада с учетом дополнительных
взносов не будет превышать максимальную
сумму
Вклада.
Минимальная
сумма
дополнительного взноса – не ограничена.
2.9. В течение всего срока действия
Договора, Вкладчик может производить
частичное
изъятие
Вклада
с
любой
периодичностью, с сохранением неснижаемого
остатка, равного минимальной сумме Вклада,
согласно лимитов на проведение операции в
СДБО по одному клиенту в сутки, указанным во
внутренних нормативных документах Банка, а
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ескере отырып, кез келген кезеңділікпен,
Салымның ең төмен сомасына тең кемімейтін
қалдықты сақтай отырып, Салымның бөлігін
ала алады.
2.10. Бөлігін алу қолма-қол ақшамен (Банк
кассасы арқылы) немесе қолма-қол ақшасыз
(ақшаны көрсетілген деректемелерге аудару)
жүзеге асырылуы мүмкін.
2.11. Сыйақы мөлшерлемесі Салымшы
Өтінішке қол қойған сәттен бастап Шарттың
барлық әрекет ету мерзімі ішінде өзгерссіз
қалдырылады.
2.12. Салым мерзімін ұзарту автоматты түрде
Шартта бастапқыда белгілеген талаптарда
және мерзіміне, алайда Банкте
мерзімі
ұзартылған күнгі қолданыстағы сыйақы
мөлшерлемесі бойынша 20 (жиырма) реттен
аспастан жүзеге асырылады.
2.13. Сыйақы мөлшері мен Салым мерзімі
Қазақстан Республикасының заңнамасында
көзделген жағдайларда өзгеруі мүмкін.
Редакция Басқарманың 27.11.2018ж. №П/18065 шешіміне сәйкес 2.13. тармақпен
толықтырылды.
3. Салым мен сыйақыны төлеу
3.1. Сыйақы есептеу Салымшының Жинақ
шотына Салым сомасы түскен күннен бастап
басталады. Салымға ақша түскен күн мен
Салымды қайтарған күн бір күн болып
қабылданады.
3.2. Сыйақыны есептеген кезде бір ай 30
күнге, бір жыл 360 күнге тең деп есептеледі.
3.3. Толықтыру құқығы бар Салым бойынша
қосымша жарна сомасына сыйақы Жинақ
шотта ақшаны нақты сақтау мерзімі үшін
есептеледі.
3.4. Ақшаны ішінара алған жағдайда сыйақы
есептеу Жинақ шоттағы нақты ақша
қалдығына есептеледі.
3.5. Есептелген сыйақыны капиталдандыру
ай сайын, есептік айдан кейінгі айдың бірінші
жұмыс күнінде жүргізіледі. Салымшының
қалауымен есептелген сыйақы сомасы
Салымшыға ай сайын төленуі мүмкін.
3.6.
Банк
есептелген
сыйақыны
Салымшының таңдауы бойынша:
3.6.1. Салымшының
төлем
карточкасы
қолжетімділік құралы болып табылатын
Банкте ашылған банктік шотына немесе
3.6.2. Салымшының
Банкте
ашылған
ағымдағы шотына немесе
3.6.3. Жинақ шотына (салым сомасына
капиталдандырылады) төлейді.
3.7.
Банктің
уәкілетті
органы
банк
Салымының сәйкес түрінің қолданысын

также, с учетом применения Минимального
штрафа.
2.10. Частичное изъятие возможно в наличной
(через кассы Банка) или в безналичной
(перечисление денег на указанные реквизиты)
формах.
2.11. Ставка
Вознаграждения
остается
неизменной в течение всего срока действия
Договора с момента подписания Заявления
Вкладчиком.
2.12. Пролонгация Вклада осуществляется
автоматически на тех же условиях и на срок,
первоначально установленный Договором, но
не более 20 (двадцати) раз по ставке
Вознаграждения, действующей в Банке на день
пролонгации.
2.13. Размер вознаграждения и срок Вклада
могут
быть
изменены
в
случаях
предусмотернных
законодательством
Республики Казахстан.
Редакция дополнена подпунктом 2.13. согласно
решению Правления №П/18-065 от 27.11.2018 г.
3.
Выплата Вклада и вознаграждения
3.1. Расчет
начисления
вознаграждения
начинается со дня поступления суммы Вклада
на Сберегательный счет Вкладчика. День
поступления денег во Вклад и день возврата
Вклада принимается за один день.
3.2. При расчете вознаграждения месяц
принимается за 30 дней, а год за 360 дней.
3.3. На сумму дополнительного взноса по
Вкладу с правом пополнения вознаграждение
начисляется за фактический срок хранения
денег на Сберегательном счете.
3.4. Начисление вознаграждения в случае
частичного
изъятия
производится
на
фактический остаток денег на Сберегательном
счете.
3.5. Капитализация
начисленного
Вознаграждения производится ежемесячно в
первый рабочий день месяца следующего за
отчетным. По желанию Вкладчика сумма
начисленного Вознаграждения ежемесячно
может быть выплачена Вкладчику.
3.6. Выплата
Банком
начисленного
Вознаграждения осуществляется по выбору
Вкладчика на:
3.6.1. Банковский счет, открытый в Банке,
средством доступа к которому является
платежная карточка Вкладчика или
3.6.2. Текущий счет Вкладчика, открытый в
Банке или
3.6.3. Сберегательный счет (капитализируется
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тоқтату туралы шешім қабылдаған жағдайда,
Банк мерзімі өткен Шарттың қолданысын
ұзартпайды. Шарттың қолданылу мерзімі
аяқталғаннан соң Салым сомасы мен
есептелген сыйақы Салымшының Ағымдағы
шотына, Ағымдағы шот болмаған жағдайда,
Карточканың банктік шотына есептеледі.
Шартты
бұзған
кезде
Салымшының
Ағымдағы шоты/Карточкасы болмаса, Шарт
талап
етілмелі
салым
талаптарында
ұзартылған болып саналады, бұл туралы Банк
Салымшыны көрсетілген кез келген әдістер
арқылы хабарландырады: www.capitalbank.kz
адресі бойынша Банктің интернет ресурсында
ақпаратты орналастыру арқылы, жазбаша
хабарландыру, SMS-жөнелтілім, электрондық
поштаға
хабарлама
жіберу
немесе
телефонмен хабарласу арқылы.
Тармақтың
редакциясы
Басқарманың
28.05.2019ж. №П/19-24 шешіміне сәйкес
өзгертілді.
4. Ішінара алу/ Мерзімінен бұрын бұзу
4.1. Салымнан ақшаны ішінара алған, соның
ішінде кемімейтін қалдықты сақтамастан
/Салымшы
Салым
бойынша
Шартты
мерзімінен бұрын бұзған жағдайда келесі
мөлшердегі Ең төмен айыппұл қолданылады:
1) бастапқы жарна Жинақ шотқа түскен
күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн
өткенше, Салым бойынша сыйақы
ақшаның Жинақ шотта нақты болған
уақыты үшін 0 % сыйақы мөлшерлемесі
бойынша есептеледі және төленеді;
2) 30 (отыз) күнтізбелік күн өткеннен кейін
- мерзімінен бұрын алған сәттен бастап
және Салым мерзімі біткенге дейін
Шартқа сәйкес аударуға болжанған
Салым бойынша сыйақының 50%.
Мерзімінен бұрын алғаны үшін ең төменгі
айыппұл салымды толығымен алған кезде
Салымның барлық сомасына және Салымды
ішінара алған кезде алынатын сомаға
қолданылады.
Шартты оның талаптарына сәйкес жаңа
мерзімге ұзартқан жағдайда, Ең төменгі
айыппұл
ұзартылған
мерзімнің
жаңа
кезеңінен бастап жүзеге асырылады.
4.2. Шартты мерзімінен бұрын бұзу
Салымшымен
ҚБҚЖ-де
(техникалық
мүмкіндік болған кезде) немесе Банктің
бөлімшесінде жүзеге асырылады.
Тармақтың
редакциясы
Басқарманың
28.05.2019ж. №П/19-24 шешіміне сәйкес

к сумме вклада).
3.7. В случае принятия уполномоченным
органом Банка решения о прекращении
действия соответствующего вида банковского
Вклада, Банк не пролонгирует действие
истекшего Договора. С даты окончания срока
действия
Договора
сумма
Вклада
и
начисленного вознаграждения перечисляется на
Текущий счет Вкладчика, при отсутствии
Текущего счета, на банковский счет Карточки.
Если на момент расторжения Договора у
Вкладчика отсутствует Текущий счет/Карточка,
Договор считается продленным на условиях
вклада до востребования, о чем Банк
уведомляет Вкладчика любым из указанных
способов: путем размещения информации на
интернет
ресурсе
Банка
по
адресу:
www.capitalbank.kz, письменное уведомление,
SMS-рассылка, сообщение на электронную
почту либо путем телефонного обращения.
Редакция
изменена
согласно
решению
Правления №П/19-24 от 28.05.2019 г.
4.
Частичное изъятие/досрочное
расторжение
4.1. В случае частичного изъятия денег со
Вклада в том числе, без сохранения
неснижаемого остатка/досрочного расторжения
Вкладчиком Договора по Вкладу применяется
Минимальный штраф в размере:
1) до истечения 30 (тридцати) календарных
дней со дня поступления первоначального
взноса на Сберегательный счет вознаграждение по Вкладу начисляется и
выплачивается за фактическое время
нахождения денег на Сберегательном
счете по ставке вознаграждения – 0 %;
2) свыше 30 (тридцати) календарных дней 50% от вознаграждения по Вкладу,
предполагаемого к начислению согласно
Договору с момента досрочного изъятия и
до окончания срока Вклада.
Минимальный штраф за досрочное изъятие
применяется ко всей сумме Вклада при полном
изъятии Вклада и к изымаемой сумме при
частичном изъятии Вклада.
В случае пролонгации Договора на новый срок
в соответствии с его условиями, расчет
Минимального штрафа осуществляется с нового
периода пролонгации.
Редакция
изменена
согласно
решению
Правления №П/19-24 от 28.05.2019 г.
4.2.
Досрочное
расторжение
Договора
осуществляется Вкладчиком в СДБО (при
наличии технической возможности) или в
отделении Банка.
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өзгертілді.
4.3.
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында көзделген негіздер бойынша
Салымшының келісімінсіз, сонымен қатар
кемімейтін қалдықты сақтамай Жинақ
шоттан ақшаны алған жағдайда:
1) бастапқы жарна Жинақ шотқа түскен
күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн
өткенше, Салым бойынша сыйақы
ақшаның Жинақ шотта нақты болған
уақыты үшін 0 % сыйақы мөлшерлемесі
бойынша есептеледі және төленеді;
2) бастапқы жарна Жинақ шотқа түскен
күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн
өткеннен кейін, Салым бойынша сыйақы
Салымды (оның бөлігін) кемімейтін
қалдықты сақтамай мерзімінен бұрын
талап еткенге дейін ақшаның Жинақ
шотта нақты болған уақыты үшін осы
Шарттың
1.3.
тармақшасында
белгіленген
сыйақы
мөлшерлемесі
бойынша есептеледі және төленеді.
Салымның қалған сомасы Салымшы ақшаны
алғанға дейін Жинақ шотта қалады, бұл ретте
сыйақы 0 % сыйақы мөлшерлеме бойынша
есептеледі және төленеді.
Есептелген сыйақыны қайта санау бойынша
талаптар сондай-ақ оның талаптарына сәйкес
жаңа мерзімге ұзартылған Шартқа да
қолданылады.
4.4. Шарттың 2.12. тармағына сәйкес Салым
мерзімі
аяқталған
жағдайда
Салым
жабылады, сомма Салымшының Ағымдағы
шотына, Ағымдағы шоты болмаған жағдайда,
Карточканың банктік шотына аударылады.
Шартты
бұзған
кезде
Салымшының
Ағымдағы шоты/Карточкасы болмаса, Шарт
талап
етілмелі
салым
талаптарында
ұзартылған болып саналады, бұл туралы Банк
Салымшыны көрсетілген кез келген әдістер
арқылы хабарландырады: www.capitalbank.kz
адресі бойынша Банктің интернет ресурсында
ақпаратты орналастыру арқылы, жазбаша
хабарландыру, SMS-жөнелтілім, электрондық
поштаға
хабарлама
жіберу
немесе
телефонмен хабарласу арқылы.
Редакция Басқарманың 28.05.2019ж. №П/1924 шешіміне сәйкес 4.4. тармақпен
толықтырылды.
5.
Банктің құқықтары мен міндеттері
5.1. Банк міндетті:
5.1.1. Салымның сақталуы мен есептелуін
қамтамасыз ете отырып, оны Жинақ шотта
орналастыруға қабылдауға;
5.1.2. Салымшыға Шарттың талаптарына

4.3. В случае изъятия денег со Сберегательного
счета
в
том
числе,
без
сохранения
неснижаемого остатка без согласия Вкладчика
по
основаниям,
предусмотренным
законодательством Республики Казахстан:
1) до истечения 30 (тридцати) календарных
дней со дня поступления первоначального
взноса
на
Сберегательный
счет,
вознаграждение по Вкладу начисляется и
выплачивается за фактическое время
нахождения денег на Сберегательном счете
по ставке вознаграждения – 0 %;
2) по истечении 30 (тридцати) календарных
дней со дня поступления первоначального
взноса
на
Сберегательный
счет
вознаграждение по Вкладу начисляется и
выплачивается по действующей ставке
вознаграждения,
за фактическое время
нахождения денег на Сберегательном счете
до момента досрочного востребования
Вклада (его части) без сохранения
неснижаемого остатка.
Оставшаяся сумма Вклада остается на
Сберегательном счете до изъятия денег
Вкладчиком,
при
этом,
вознаграждение
начисляется и выплачивается по ставке
вознаграждения – 0 %.
Условия
по
пересчету
начисленного
Вознаграждения распространяются также на
Договор, пролонгированный на новый срок в
соответствии с его условиями.
4.4. В случае истечения срока Вклада согласно
п.2.12. Договора, Вклад закрывается, сумма
переводится на Текущий счет Вкладчика, при
отсутствии Текущего счета, на банковский счет
Карточки. Если на момент расторжения
Договора у Вкладчика отсутствует Текущий
счет/Карточка, Договор считается продленным
на условиях вклада до востребования, о чем
Банк уведомляет Вкладчика любым из
указанных способов: путем размещения
информации на интернет ресурсе Банка по
адресу:
www.capitalbank.kz,
письменное
уведомление, SMS-рассылка, сообщение на
электронную почту либо путем телефонного
обращения.
Редакция дополнена пунктом 4.4. согласно
решению Правления №П/19-24 от 28.05.2019 г.
5.
Права и обязанности Банка
5.1. Банк обязан:
5.1.1. Принять Вклад с размещением на
Сберегательном
счете,
обеспечивая
его
сохранность и учет;
5.1.2. выплатить Вкладчику вознаграждение и
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және
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына сәйкес талаптарда, мөлшерде
және
тәртіппен
есептен
шығарылған
(ұсталған/алынған)
сомаларды
шегере
отырып, сыйақы төлеуге және Салымды
қайтаруға;
5.1.3. Салымшының
талабы
бойынша
Банктің қолданыстағы тарифтеріне сай
Жинақ шоттағы ақша қалдығы мен
қозғалысы туралы үзінді көшірмелер беру;
5.1.4. Қазақстан
Республикасының
заңнамасына
сәйкес
уәкілетті
органдардың/тұлғалардың
Жинақ
шоты
бойынша
шығыс
операцияларының
тоқтатылғаны және/немесе Салымшының
Жинақ шотта орналастырылған ақшасына
тыйым салу туралы шешімді орындауға;
5.1.5. уәкілетті
органдардың/тұлғалардың
Жинақ
шоты
бойынша
шығыс
операцияларының
тоқтату
немесе
Салымшының
Жинақ
шотта
орналастырылған ақшасына тыйым салу
туралы тиісті жазбаша хабарламаларының
негізінде,
сондай-ақ
Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы
заңнамасында көзделген жағдайларда Жинақ
шот бойынша операцияларды жаңартуға;
5.1.6. Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы заңнамасына сәйкес үшінші
тұлғалардың Салымшының Жинақ шотынан
Қазақстан Республикасының қолданыстағы
заңнамасында белгіленген тәртіппен ақшаны
алу туралы нұсқауларын орындау;
5.1.7. Салымшының бастамасы бойынша
Салымшының өтінішін алғаннан кейінгі отыз
жұмыс
күнінен
кешіктірмей
ҚР
қолданыстағы заңнамасына сай Жинақ шотты
жабуға кедергі келтіретін негіздер болмаған
кезде Жинақ шотты жабуға.
5.2. Банк құқылы:
5.2.1. Жинақ шотты ашқан, жүргізген және
жапқан кезде Салымшыдан тізбесі Қазақстан
Республикасының
ішкі
нормативтік
құқықтық актілерінде және Банктің ішкі
құжаттарында белгіленген құжаттарды талап
етуге;
5.2.2. Салым
бойынша
сыйақы
мөлшерлемесін Салымды сақтау мерзімі
аяқталған және Салым мерзімі ұзартылған
кезде біржақты соттан тыс тәртіппен
өзгертуге;
5.2.3. Салым сомасынан, Салымшы немесе
Банк Шартты мерзімінен бұрын бұзған кезде
және/немесе Салым сомасын/Салымның бір
бөлігін заңнамада және/немесе Шартта

возвратить Вклад на условиях, в размере и
порядке, за вычетом сумм, списанных
(удержанных/изъятых), в соответствии с
условиями Договора и законодательства
Республики Казахстан;
5.1.3. предоставлять по требованию Вкладчика
выписки о движении и остатках денег на
Сберегательном счете, согласно действующим
тарифам Банка;
5.1.4. исполнять
в
соответствии
с
законодательством
Республики
Казахстан
решения уполномоченных органов/лиц о
приостановлении расходных операций по
Сберегательному счету и/или наложении ареста
на деньги Вкладчика, размещенные на
Сберегательном счете;
5.1.5. на
основании
соответствующих
письменных уведомлений уполномоченных
органов/лиц
об
отмене
решений
о
приостановлении расходных операций по
Сберегательному счету или наложении ареста
на деньги, находящиеся на Сберегательном
счете Вкладчика, а также в случаях,
предусмотренных
законодательством
Республики Казахстан, возобновлять операции
по Сберегательному счету;
5.1.6. исполнять предъявленные в соответствии
с законодательством Республики Казахстан
указания третьих лиц об изъятии денег со
Сберегательного счета Вкладчика в порядке,
установленном законодательством Республики
Казахстан;
5.1.7. закpыть
Сберегательный
счет
по
инициативе Вкладчика в срок не позднее
тридцати рабочих дней после получения
заявления
Вкладчика
при
отсутствии
оснований,
препятствующих
закрытию
Сберегательного счета, согласно действующего
законодательства РК.
5.2. Банк имеет право:
5.2.1. При открытии, ведении и закрытии
Сберегательного счета требовать от Вкладчика
документы, перечень которых установлен
нормативными правовыми актами Республики
Казахстан и внутренними документами Банка;
5.2.2. изменять ставку вознаграждения по
Вкладу в одностороннем внесудебном порядке
по истечении срока хранения Вклада и
пролонгации Вклада;
5.2.3. удержать из суммы Вклада, суммы,
равные ранее выплаченному вознаграждению
или сумму Минимального штрафа, при
досрочном
расторжении
Договора
либо
частичном изъятии Вкладчиком или Банком
и/или изъятия суммы Вклада/части Вклада
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көзделген негіздер бойынша үшінші тұлғалар
алған жағдайда, бұрын төленген сыйақыға
тең соманы ұстап қалуға;
5.2.4. Банк тәжірибесіне сәйкес Салымды
Шарттың бүкіл қолданылу мерзімінде
пайдалануға;
5.2.5. Қазақстан
Республикасының
заңнамасына
сәйкес
және
Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген
жағдайларда, Салымды немесе оның бір
бөлігін Салымшыға көрсетілген үшінші
тұлғалардың талаптарын қанағаттандыру
үшін алуға;
5.2.6. Банк Салымшыны АҚШ тұлғасы1 деп
таныған және Салымшы Банкке соңғысына
Қазақстан Республикасының және шет
мемлекеттердің заңнамасын, соның ішінде
АҚШ шетелдік шоттарға салық салу туралы
заңын Foreign Account Tax Compliance Act,
далее – FATCA) сақтау үшін қажетті
құжаттарды беруден бас тартқан жағдайда,
сондай-ақ Салымшы Банк нысаны бойынша
Қазақстан Республикасының және шет
мемлекеттердің мемлекеттік органдарына,
соның ішінде АҚШ Федералды Салық
қызметіне (бұдан әрі – IRS USA) деректерді
беруден бас тартқан жағдайда, Банк Жинақ
шотқа қызмет көрсетуді тоқтатуға және осы
Шартты Салымшының келісімінсіз біржақты
соттан тыс тәртіппен бұзуға құқылы.
5.2.7. Банк Салымның осы түрі бойынша
ұтыс ойындарын (акциялар) өткізген кезде
ұтыс ойындарын (акцияларды) өткізу
рәсімдерін, сыйлық қорының сандық әрі
сапалық құрамын, ұтыс ойындарына қатысу
шарттарын
және
ұтыс
ойындары
жеңімпаздарын
хабарлау
мерзімдерін,
сыйлықтарды алу шарттары мен негіздерін,
ұтыс ойындарын (акцияларды) өткізудің өзге
қажетті талаптарын, олардың кез келген
өзгерістері мен толықтыруларын өз бетінше
белгілеуге.
5.2.8. сыйақы төлеген кезде Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген
салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді
ұстап қалуға.
5.2.9. Шотты тікелей дебеттеу арқылы даусыз

третьими
лицами,
по
основаниям,
предусмотренным законодательством и/или
Договором;
5.2.4. в соответствии с банковской практикой
пользоваться Вкладом в течение срока действия
Договора;
5.2.5. в соответствии с законодательством
Республики
Казахстан
и
в
случаях,
установленных законодательством Республики
Казахстан, производить изъятие Вклада или его
части для удовлетворения требования третьих
лиц, предъявленных к Вкладчику;
5.2.6. в случае признания Банком Вкладчика
Персоной США4, и отказа Вкладчика в
предоставлении Банку документов и сведений,
необходимых последнему для соблюдения
законодательства Республики Казахстан и
иностранных государств, в т.ч. Закона США о
налогообложении
иностранных
счетов
(ForeignAccountTaxComplianceAct,
далее
–
FATCA) и/или отказа Вкладчика в подписании
по форме Банка Согласия о предоставлении
данных в государственные органы Республики
Казахстан и иностранных государств, в т.ч.
Федеральную Налоговую службу США (далее –
IRS USA), в одностороннем внесудебном
порядке
прекратить
обслуживание
Сберегательного счета и расторгнуть Договор в
одностороннем внесудебном порядке, без
согласия и уведомления Вкладчика;
5.2.7. в случае проведения Банком розыгрыша
(акций)
по
данному
виду
Вклада,
самостоятельно устанавливать правила и
процедуры проведения розыгрышей (акций),
качественный
и
количественный
состав
призового
фонда,
условия
участия
в
розыгрышах, порядок и сроки оповещения
победителей розыгрышей, условия и основания
получения призов, иные необходимые условия
проведения розыгрышей (акций), любые их
изменения и дополнения.
5.2.8. при выплате вознаграждения удерживать
налоги и другие обязательные платежи,
установленные законодательством Республики
Казахстан.
5.2.9. изымать со Счета в бесспорном порядке
путем прямого дебетования Счета следующие

4

АҚШ тұлғасы (АҚШ-тың белгілі бір тұлғасы) – АҚШ-та тұруға мекендеу қағазы бар жеке тұлғаларды қосқанда, АҚШ-тың азаматы немесе резиденті болып
табылатын жеке тұлға, Америка Құрама Штаттарында немесе Америка Құрама Штаттарының не оның штаттарының бірінің заңдарына сәйкес тіркелген серіктестік
немесе корпорация; немесе сенімгерлік, егер: 1) Америка Құрама Штаттарының сотымен сотталған; 2) АҚШ-тың бір немесе бірнеше тұлғасы осы сенімгерліктің
барлық негізгі шешімдерін бақылауға өкілеттігі бар, немесе АҚШ кодексінде көзделген корпорацияларды қоспағанда, АҚШ азаматы немесе резиденті болып
табылатын, қайтыс болған адамның мүлігі/ Персона США (Определенное лицо США) – физическое лицо, являющееся гражданином или резидентом США, включая
физических лиц, имеющих вид на жительство в США, товарищество или корпорация, зарегистрированные в соединенных Штатах Америки или в соответствии с
законами Соединенных Штатов Америки или одного из штатов; или траст, если: 1) он подсуден судам Соединенных Штатов Америки; 2) одно или более Лиц США
имеют полномочия контролировать все основные решения этого траста, или имущество умершего лица, которое являлось гражданином или резидентом США, за
исключением корпораций, предусмотренных кодексом США.
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тәртіпте Шоттан келесі сомаларды алуға:
Банктің Шот бойынша операцияларды
жүзеге асыру бойынша қызметтері үшін
Банктің
тарифтерімен
белгіленген
мөлшерінде және мөлшерлеме бойынша
сыйақыны;
Салым бойынша артық есептелген
және/немесе төленген сыйақы сомаларын;
Шотқа қате есептелген ақша сомаларын;
Салымшының Банк алдындағы кез
келген берешек сомасын;
Шарттың
осы
тармақшасында
көрсетілгендер Банктің ақшаны Шоттан
тиісті сомалар мөлшерінде Шотты тікелей
дебеттеу арқылы даусыз тәртіпте алуына
Салымшының келісімі болып табылады. Бұл
ретте Салымшы Банктің Шотты тікелей
дебеттеу арқылы Шоттан ақшаны тиісті түрде
алуына жеткілікті негіз болып осы Шарт
табылатындығына өз келісімін береді.
5.2.10. осы Шарттың 2.2. тармағында
көрсетілген негіздер бойынша кемімейтін
қалдыққа қойылатын талаптарды бұзған
жағдайда, Банк талапты бұзған күннен бастап
30 (отыз) күнтізбелік күн өткенде Салым
қалдығын кейін Шартты бұзу арқылы
Салымшының Банкте ашылған кез келген
банктік шотына аударуға құқылы.
5.2.11. Салым валютасындағы ағымдағы
шоты болмаған жағдайда, осы Шартқа сәйкес
ағымдағы шотты ашуға.

Салымшының құқықтары мен
міндеттері
6.1. Салымшы құқылы:
6.1.1. Шарттың талаптарына сай Салымды
және ол бойынша есептелген сыйақыны
алуға;
6.1.2. Банктің қолданыстағы тарифтеріне сай
Салымның ағымдағы жағдайы туралы
ақпаратты алуға;
6.1.3. Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
белгіленген
тәртіппен
сенімхатты
ресімдеу
арқылы
заңды
өкілдеріне, қамқоршысына немесе басқа
тұлғаға Салымды және ол бойынша
сыйақыны басқаруды сеніп тапсыруға.
6.2. Салымшы міндетті:
6.2.1. Жинақ шотты/шоттарды ашу үшін
Банкке
Салымшының
жеке
басын
куәландыратын құжатты және Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы
заңнамасының және Банктің талаптарына
6.

суммы:
вознаграждение за услуги Банка по
осуществлению операций по Счету в размере и
по ставке, установленной тарифами Банка;
суммы излишне начисленного и/или
выплаченного вознаграждения по Вкладу;
ошибочно зачисленные на Счет суммы
денег;
сумму любой задолженности Вкладчика
перед Банком;
сумму Минимального штрафа на
условиях и в размере, установленным
Договором;
Указанное в настоящем подпункте
Договора является согласием Вкладчика на
изъятие Банком денег со Счета в бесспорном
порядке путем прямого дебетования Счета в
размере соответствующих сумм. При этом
Вкладчик предоставляет свое согласие на то,
что
основанием,
достаточным
для
соответствующего изъятия Банком денег со
Счета путем прямого дебетования Счета,
является настоящий Договор.
5.2.10. в случаях нарушения требований к
неснижаемому
остатку
по
основаниям,
указанным в п. 2.2. настоящего Договора, Банк
вправе
по
истечению
30
(тридцати)
календарных
дней
с
даты
нарушения
требований, перевести остаток Вклада на любой
банковский счет Вкладчика открытый в Банке с
последующим расторжением Договора.
5.2.11. в случае отсутствия текущего счета в
валюте Вклада, открыть текущий счет в
соответствии с настоящим Договором.
6.
Права и обязанности Вкладчика
6.1. Вкладчик имеет право:
6.1.1. Получить Вклад и начисленное по нему
вознаграждение, согласно условиям Договора;
6.1.2. получать информацию о текущем
состоянии
своего
Вклада,
согласно
действующим тарифам Банка;
6.1.3. доверить распоряжение Вкладом и
вознаграждением
по
нему
законным
представителям, опекунам или другому лицу
путем оформления доверенности в порядке,
установленном законодательством Республики
Казахстан.
6.2. Вкладчик обязан:
6.2.1. Для открытия Сберегательного счета/ов,
предоставить
в
Банк
документ,
удостоверяющий личность Вкладчика и иные
документы, в соответствии с требованиями
действующего законодательства Республики
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сәйкес басқа да құжаттарды беруге;
6.2.2. осы Жинақ шот бойынша жеке
кәсіпкерлікке, адвокаттық, жеке нотариалдық
қызметке
байланысты
операцияларды,
сондай-ақ
Қазақстан Республикасының
қолданыстағы заңнамасына сай жеке сот
орындаушысының қызметіне байланысты
жүзеге асырмауға;
6.2.3. Өтініште көрсетілген Жинақ шотқа
Өтініште белгіленген мөлшердегі қолма-қол
ақшамен
немесе
қолма-қол
ақшасыз
енгізуге/аударуға;
6.2.4. Шарттың бүкіл қолданылу мерзімі
ішінде Жинақ шотта Шартта/Өтініште
көрсетілген кемімейтін қалдық сомасын
сақтауға;
6.2.5. тиісті өзгертулер енгізілген күннен
бастап 7 (жеті) банк күні ішінде міндетті
түрде, Банкке барлық жағдайлар туралы:
тұратын
мекенжайының,
байланыс
телефонының,
тегінің
(атының),
Салымшының жеке басын куәландыратын
құжаттың өзгергені, Салымшының жеке
басын куәландыратын құжаттың, өтініштің
өзіндегі түпнұсқа данасының жоғалғаны
немесе ұрланғаны туралы хабарлауға;
6.2.6. Салымды мерзімінен бұрын алған
кезде, егер Жинақ шоттағы қалдық
комиссияны өтеуге жеткіліксіз болса, Жинақ
шотқа жетпеген соманы қолма-қол ақшамен
салуға немесе комиссияның жетпеген
сомасын есептен шығару үшін қалған
шоттардың кез келгенін көрсетуге;
6.2.7. Банкті өзінің Жинақ шотынан 5
000 000 (бес миллион) теңгеден жоғары
сомадағы қолма-қол ақшаны алу бойынша
операциялар жүргізілетін болжамды күнге
дейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде міндетті
түрде хабардар етуге;
6.2.8. операция жүргізілген сәттегі Банктің
қолданыстағы
тарифтеріне
сай
Банк
қызметіне ақы төлеуге;
6.2.9. Банктің
мөлшерлемелері
мен
тарифтерінің
өзгерісі
туралы
оның
филиалдарында немесе Банктің анықтама
қызметінің телефоны бойынша және/немесе
Банктің www.capitalbank.kz электрондық
адресі бойынша интернет ресурсында өз
бетінше білуге.
6.2.10. Банк Салым бойынша артық төлеген
сыйақыны Банктен талапты алған күннен
бастап 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде Банкке
қайтаруға.
7.
Өтініштерге қол қою тәртібі
7.1. Өтінішке
ҚБҚЖ-де
электрондық

Казахстан и Банка.
6.2.2. не
осуществлять
по
данному
Сберегательному счету операции, связанные с
предпринимательской, адвокатской, частной
нотариальной деятельностью, а также с
деятельностью
частного
судебного
исполнителя,
согласно
законодательству
Республики Казахстан;
6.2.3. внести/перечислить на Сберегательный
счет, указанный в Заявлении, деньги наличными
или
безналичным
перечислением
в
установленном Заявлением размере;
6.2.4. в течение всего срока действия Договора
сохранить на Сберегательном счете сумму
неснижаемого
остатка,
указанную
в
Договоре/Заявлении;
6.2.5. в обязательном порядке, в течение 7
(семи) банковских дней со дня внесения
соответствующих изменений, сообщать в Банк
обо
всех
случаях:
изменения
адреса
проживания, контактного телефона, фамилии
(имени), документов, удостоверяющих личность
Вкладчика, утери или хищения документов,
удостоверяющих
личность
Вкладчика,
оригинала собственного экземпляра Заявления,
6.2.6. при досрочном изъятии Вклада, в случае
если остатка на Сберегательном счете
недостаточно для погашения комиссии, внести
на Сберегательный счет недостающую сумму
наличными деньгами, либо указать любой из
оставшихся счетов для списания недостающей
суммы комиссии;
6.2.7. в обязательном порядке уведомить Банк
за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты
операции по снятию наличных денег со своего
Сберегательного счета на сумму свыше 5 000
000 (пяти миллионов) тенге;
6.2.8. оплачивать услуги Банка согласно
действующим тарифам Банка на момент
совершение операции;
6.2.9. самостоятельно узнавать об изменении
ставок и тарифов Банка в его филиалах или по
телефонам справочной службы Банка и/или на
интернет
ресурсе
Банка
по
адресу:
www.capitalbank.kz.
6.2.10. возвратить Банку излишне выплаченное
Банком вознаграждение по Вкладу в течение
5 (пяти) календарных дней со дня получения
требования от Банка.

7.
7.1.

Порядок подписания Заявления
Заявление подписывается в электронном
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түрде, Салымшының Салым параметрлерін
таңдауы арқылы немесе Банк бөлімшесінде
қол қойылады.
Салымшының Өтінішке қол қоюы және
Шартқа қосылуы ҚБҚЖ-де "Келісемін,
талаптарды қабылдаймын" белгісін қою
арқылы,
электрондық
сандық
қолды
пайдалана отырып және/немесе заңнамаға
сәйкес клиентті динамикалық сәйкестендіру
арқылы немесе Банк бөлімшесінде қағаз
тасымалдағыштағы Өтінішке қол қою
арқылы жүзеге асырылады.

виде в СДБО, путем выбора Вкладчиком
параметров Вклада либо в отделении Банка.
Подписание Заявления и присоединение к
Договору осуществляется Вкладчиком в СДБО,
путем проставления отметки "Я согласен,
условия
принимаю"
с
использованием
электронной
цифровой
подписи
и/или
посредством динамической идентификации
клиента, в соответствии с законодательством
либо путем подписания Заявления на бумажном
носителе в отделении Банка.
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Приложение № 6
к Договору банковского обслуживания
(Договор присоединения) для физических лиц
в АО "Сapital Bank Kazakhstan"
"Сapital Bank Kazakhstan" АҚ
жеке тұлғалар үшін
Банк қызметін көрсету шартына
(қосылу шарты)
№ 6 қосымша
Өтініштің типтік нысаны / Типовая форма заявления
"Capital Bank Kazakhstan" АҚ-да жеке тұлғалар үшін банк қызметін көрсету шартына (Қосылу
шарты) қосылу және Жинақ шот ашу туралы өтініш (параметрлерді таңдау)
Заявление (подбор параметров) об открытии Сберегательного счета и присоединении к Договору
банковского обслуживания (Договор присоединения) для физических лиц в АО "Capital Bank
Kazakhstan"
Салым атауы / Название вклада "Золото инков" №______________________
Жинақ шотының негізгі деректемелері/Основные реквизиты сберегательного счета
1.
Салымшы /Вкладчик 2.
Салымшының ЖСН/ИИН Вкладчика
3.
Шарттың жасалған күні/Дата заключения Договора
4.
№ KZT Шоттар/ № Счета KZT
4.1.
Салым сомасы / Сумма Вклада
4.2.
Салым бойынша Сыйақы мөлшерлемесі (жылдық) % / Ставка вознаграждения по Вкладу
(годовая) %
4.3.
Сыйақының тиімді мөлшерлемесі, %* / Эффективная ставка вознаграждения, %*
4.4.
Ең төменгі жарна мөлшері / Минимальная сумма вклада
1 000 KZT
5.
№ USD Шоттар / № Счета USD
5.1.
Салым сомасы USD / Сумма Вклада
5.2.
Салым бойынша Сыйақы мөлшерлемесі (жылдық) % / Ставка вознаграждения по Вкладу
(годовая) %
5.3.
Сыйақының тиімді мөлшерлемесі, %* / Эффективная ставка вознаграждения, %*
5.4.

Ең төменгі салым мөлшері / Минимальная сумма вклада

6.
№ EUR Шоттар / № Счета EUR
6.1.
Салым сомасы / Сумма Вклада
6.2.
Салым бойынша Сыйақы мөлшерлемесі (жылдық) % / Ставка вознаграждения по Вкладу
(годовая) %
6.3.
Сыйақының тиімді мөлшерлемесі, %* / Эффективная ставка вознаграждения, %*
6.4.
Ең төменгі салым мөлшері / Минимальная сумма вклада
7.
Салым бойынша төмендетілмейтін қалдық сомасы /Сумма неснижаемого остатка по Вкладу

10 USD

10 EUR
1 000 KZT/10
USD/10 EUR

8.
Сыйақыны капиталдау немесе қол жетімділік құралы Салымшының төлем карточкасы немесе
ағымдағы шоты болып табылатын банктік шотқа ай сайынғы төлем/ Капитализация вознаграждения /
Ежемесячная выплата на банковский счет средством доступа к которому является платежная карточка
Вкладчика или текущий счет
9.
Шарттың әрекет ету мерзімінің аяқталу күні/ Дата окончания срока действия Договора
10.
Жеке тұлғаны растайтын құжаттың № және берілген күні / № и дата выдачи документа
удостоверяющего личность
*Шарт жасалған күніне Салым бойынша сыйақының тиімді мөлшерлемесі (жылдық) % / * Эффективная ставка
вознаграждения по Вкладу на дату заключения Договора (годовая), %
Банк тарифтерімен таныстым және қандай да бір наразылықтарсыз және ескертулерсіз қабылдаймын / С
тарифами Банка ознакомлен (а) и принимаю без каких-либо возражений и замечаний.
Банктік қызмет көрсету шартының ажырамас бөлігі болып табылатын осы Өтініш қол қоя отырып, Салымшы
Банктің ресми веб-сайтында орналастырылған шарттың және жеке тұлғаларға арналған "Интернет банкинг" қашықтық
жүйесіндегі келісімнің барлық талаптарымен оларды қандай да бір наразылықтарсыз және ескертулерсіз қабылдай
отырып танысқандығын және келісетіндігін растайды/ Подписывая Заявление, которое является неотъемлемой частью
Договора банковского обслуживания, Вноситель подтверждает, что он ознакомлен и соглашается со всеми условиями
Договора и с соглашением дистанционной системы "Интернет-банкинг" для физических лиц размещенными на
официальном веб-сайте Банка принимая их без каких-либо возражений и замечаний.
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"Сapital Bank Kazakhstan" АҚ
жеке тұлғалар үшін
Банк қызметін көрсету шартына
(қосылу шарты)
№ 6-1 қосымша

Приложение № 6-1
к Договору банковского обслуживания
(Договор присоединения) для физических лиц
в АО "Сapital Bank Kazakhstan"

Өтініштің типтік нысаны / Типовая форма заявления
"Capital Bank Kazakhstan" АҚ-да жеке тұлғалар үшін банк қызметін көрсету шартына (Қосылу
шарты) қосылу және Жинақ шот ашу туралы өтініш (параметрлерді таңдау)
Заявление (подбор параметров) об открытии Сберегательного счета и присоединении к Договору
банковского обслуживания (Договор присоединения) для физических лиц в АО "Capital Bank
Kazakhstan"
Салым атауы / Название вклада "B1NK" №______________________
Жинақ шотының негізгі деректемелері/Основные реквизиты сберегательного счета
1.
Салымшы /Вкладчик 2.
Салымшының ЖСН/ИИН Вкладчика
3.
Шарттың жасалған күні/Дата заключения Договора
4.
№ KZT Шоттар/ № Счета KZT
4.1.
Салым сомасы / Сумма Вклада
4.2.
Салым бойынша Сыйақы мөлшерлемесі (жылдық) % / Ставка вознаграждения по
Вкладу (годовая) %
4.3.
Сыйақының тиімді мөлшерлемесі, %* / Эффективная ставка вознаграждения, %*
4.4.
Ең төменгі жарна мөлшері / Минимальная сумма вклада
__ KZT
5.
№ USD Шоттар / № Счета USD
5.1.
Салым сомасы USD / Сумма Вклада
5.2.
Салым бойынша Сыйақы мөлшерлемесі (жылдық) % / Ставка вознаграждения по
Вкладу (годовая) %
5.3.
Сыйақының тиімді мөлшерлемесі, %* / Эффективная ставка вознаграждения, %*
5.4.

Ең төменгі салым мөлшері / Минимальная сумма вклада

6.
№ EUR Шоттар / № Счета EUR
6.1.
Салым сомасы / Сумма Вклада
6.2.
Салым бойынша Сыйақы мөлшерлемесі (жылдық) % / Ставка вознаграждения по
Вкладу (годовая) %
6.3.
Сыйақының тиімді мөлшерлемесі, %* / Эффективная ставка вознаграждения, %*
6.4.
Ең төменгі салым мөлшері / Минимальная сумма вклада
7.
Салым бойынша төмендетілмейтін қалдық сомасы /Сумма неснижаемого остатка по
Вкладу
8.
Сыйақыны капиталдау немесе қол жетімділік құралы Салымшының төлем карточкасы
немесе ағымдағы шоты болып табылатын банктік шотқа ай сайынғы төлем/ Капитализация
вознаграждения / Ежемесячная выплата на банковский счет средством доступа к которому
является платежная карточка Вкладчика или текущий счет
9.
Шарттың әрекет ету мерзімінің аяқталу күні/ Дата окончания срока действия Договора
10.
Жеке тұлғаны растайтын құжаттың № және берілген күні / № и дата выдачи документа
удостоверяющего личность
11.
Толтыру /Пополнение
12. "Интернет-банкинг" қашықтан қызмет көрсету жүйесіне қосылу үшін ұялы телефон нөмірі/
Номер мобильного телефона для подключения к дистанционной системе "Интернет - банкинг"
12-1. Мерзімінен бұрын алғаны үшін ең төмен айыппұл/Минимальный штраф за досрочное
изъятие

__USD

__ EUR
__KZT/__USD/__EUR

согласно п.4.1.
Стандартных условий
Вклада "B1NK" для
физических лиц в АО
"Сapital Bank
Kazakhstan"

*Шарт жасалған күніне Салым бойынша сыйақының тиімді мөлшерлемесі (жылдық) % / * Эффективная
ставка вознаграждения по Вкладу на дату заключения Договора (годовая), %
Банк тарифтерімен таныстым және қандай да бір наразылықтарсыз және ескертулерсіз қабылдаймын / С
тарифами Банка ознакомлен (а) и принимаю без каких-либо возражений и замечаний.
Банктік қызмет көрсету шартының ажырамас бөлігі болып табылатын осы Өтінішке қол қоя отырып,
Салымшы Банктің ресми веб-сайтында орналастырылған мерзімінен бұрын алғаны үшін ең төменгі айыппұлмен, сондайақ Банктік қызмет көрсету шартының өзге де барлық талаптарымен оларды қандай да бір наразылықтарсыз және
ескертулерсіз қабылдай отырып танысқандығын және келісетіндігін растайды/Подписывая Заявление, которое
является неотъемлемой частью Договора банковского обслуживания, Вкладчик подтверждает, что он ознакомлен и
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соглашается с Минимальным штрафом за досрочное изъятие, а также, со всеми иными условиями Договора банковского
обслуживания, размещенного на официальном веб-сайте Банка принимает его без каких-либо возражений и замечаний.
13.
БАНК/ БАНК:
Атауы / Наименование
Заңды мекенжайы / Юр.адрес
Телефоны / Телефон
БСН / БИН
БСК / БИК
Банк қызметкерінің лауазымы/
Должность работника Банка
Банк қызметкерінің аты-жөні/ ФИО
работника Банка
_____________________________
Қолы, м.о./Подпись м.п

Тараптардың қолдары / Подписи Сторон
САЛЫМШЫ /ВКЛАДЧИК:
Аты-жөні / ФИО
Мекенжайы / Адрес
Телефоны / Телефон

____________________________
Салымшының қолы/ Подпись Вкладчика

Редакция приложения изменена согласно решению Правления №П/18-058 от 23.10.2018 г.
Редакция приложения изменена согласно решению Правления №П/19-27 от 11.06.2019 г.
Редакция приложения изменена согласно решению Правления №П/19-35 от 13.08.2019 г.
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"Сapital Bank Kazakhstan" АҚ
жеке тұлғалар үшін
Банк қызметін көрсету шартына
(қосылу шарты)
№ 6-2 қосымша

Приложение № 6-2
к Договору банковского обслуживания
(Договор присоединения) для физических лиц
в АО "Сapital Bank Kazakhstan"

Өтініштің типтік нысаны / Типовая форма заявления
"Capital Bank Kazakhstan" АҚ-да жеке тұлғалар үшін банк қызметін көрсету шартына (Қосылу
шарты) қосылу және Жинақ шот ашу туралы өтініш (параметрлерді таңдау)
Заявление (подбор параметров) об открытии Сберегательного счета и присоединении к Договору
банковского обслуживания (Договор присоединения) для физических лиц в АО "Capital Bank
Kazakhstan"
Салым атауы / Название вклада " B1NK" №______________________
Жинақ шотының негізгі деректемелері/Основные реквизиты сберегательного счета
1.
Салымшы /Вкладчик 2.
Салымшының ЖСН/ИИН Вкладчика
3.
Шарттың жасалған күні/Дата заключения Договора
4.
№ KZT Шоттар/ № Счета KZT
4.1.
Салым сомасы / Сумма Вклада
4.2.
Салым бойынша Сыйақы мөлшерлемесі (жылдық) % / Ставка вознаграждения по Вкладу
(годовая) %
4.3.
Сыйақының тиімді мөлшерлемесі, %* / Эффективная ставка вознаграждения, %*
4.4.
Ең төменгі жарна мөлшері / Минимальная сумма вклада
___ KZT
5.
№ USD Шоттар / № Счета USD
5.1.
Салым сомасы USD / Сумма Вклада
5.2.
Салым бойынша Сыйақы мөлшерлемесі (жылдық) % / Ставка вознаграждения по Вкладу
(годовая) %
5.3.
Сыйақының тиімді мөлшерлемесі, %* / Эффективная ставка вознаграждения, %*
5.4.
Ең төменгі салым мөлшері / Минимальная сумма вклада
__USD
6.
№ EUR Шоттар / № Счета EUR
6.1.
Салым сомасы / Сумма Вклада
6.2.
Салым бойынша Сыйақы мөлшерлемесі (жылдық) % / Ставка вознаграждения по Вкладу
(годовая) %
6.3.
Сыйақының тиімді мөлшерлемесі, %* / Эффективная ставка вознаграждения, %*
6.4.
Ең төменгі салым мөлшері / Минимальная сумма вклада
7.
Салым бойынша төмендетілмейтін қалдық сомасы /Сумма неснижаемого остатка по
Вкладу
8.
Сыйақыны капиталдау немесе қол жетімділік құралы Салымшының төлем карточкасы
немесе ағымдағы шоты болып табылатын банктік шотқа ай сайынғы төлем/ Капитализация
вознаграждения / Ежемесячная выплата на банковский счет средством доступа к которому является
платежная карточка Вкладчика или текущий счет
9.
Шарттың әрекет ету мерзімінің аяқталу күні/ Дата окончания срока действия Договора

__ EUR
__ KZT/__
USD/__ EUR

10.
Жеке тұлғаны растайтын құжаттың № және берілген күні / № и дата выдачи документа
удостоверяющего личность
11.
Толтыру /Пополнение
12. Мерзімінен бұрын алғаны үшін ең төмен айыппұл/Минимальный штраф за досрочное изъятие

согласно п.4.1.
Стандартных
условий Вклада
"B1NK" для
физических лиц
в АО "Сapital
Bank Kazakhstan"
*Шарт жасалған күніне Салым бойынша сыйақының тиімді мөлшерлемесі (жылдық) % / * Эффективная
ставка вознаграждения по Вкладу на дату заключения Договора (годовая), %
Банк тарифтерімен таныстым және қандай да бір наразылықтарсыз және ескертулерсіз қабылдаймын / С
тарифами Банка ознакомлен (а) и принимаю без каких-либо возражений и замечаний.
Банктік қызмет көрсету шартының ажырамас бөлігі болып табылатын осы Өтінішке қол қоя отырып,
Салымшы Банктің ресми веб-сайтында орналастырылған мерзімінен бұрын алғаны үшін ең төменгі айыппұлмен,
сондай-ақ Банктік қызмет көрсету шартының өзге де барлық талаптарымен оларды қандай да бір наразылықтарсыз
және ескертулерсіз қабылдай отырып танысқандығын және келісетіндігін растайды/Подписывая Заявление, которое
является неотъемлемой частью Договора банковского обслуживания, Вкладчик подтверждает, что он ознакомлен и
соглашается с Минимальным штрафом за досрочное изъятие, а также, со всеми иными условиями Договора
банковского обслуживания размещенного на официальном веб-сайте Банка принимает его без каких-либо возражений
и замечаний.

61

Редакция приложения изменена согласно решению Правления №П/18-058 от 23.10.2018 г.
Редакция приложения изменена согласно решению Правления №П/19-27 от 11.06.2019 г.
Редакция приложения изменена согласно решению Правления №П/19-35 от 13.08.2019 г.
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