Заңды тұлға (оның филиалы немесе өкілдігі),
жеке кәсіпкер, жеке нотариус, жеке сот орындаушысы,
адвокат және кәсіби медиатордың
ағымдағы банктік шоты шартына
1-қосымша

Заңды тұлға (оның филиалы немесе өкілдігі), жеке кәсіпкер, жеке нотариус,
жеке сот орындаушысы, адвокат және кәсіби медиатордың
ағымдағы банктік шоты шартына
Қосылу туралы өтініш
Клиент
атауы
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________(бұдан әрі – Клиент)
БСН/ЖСН:
Резиденттік белгісі: Резидент
Бейрезидент
Резиденттік елі ________________
Клиент өтініші:
1. ағымдағы шот ашу:
 Теңгеде;
 АҚШ долларында;
 Еурода;
 Ресей рублінде;
 Басқа валютада: (валютаны көрсету)
2. лимиттелген режимде ағымдағы шоттың жүргізілуін жүзеге асыру
(ағымдағы шот Заңды тұлға-клиенттің филиалы немесе өкілдігі операцияларды жүргізу үшін ашылады;
3. ағымдағы шотты транзиттік режимде жүргізу
(Банк қызметкерлері ұсынған «Ақша жөнелтушінің тұрақты өкімі» үлгісін толтыру қажет);
4. инкассоланған қолма-қол ақшаны ағымдағы шотқа есепке алу арқылы қабылдау және қайта есептеу
5. банктік шотты тікелей дебеттеу арқылы ағымдағы шоттан қолма-қол ақшасыз төлемдерді және (немесе)
ақша аударымдарын жүзеге асыру
Пайдасына:
Бенефициардың атауы_______________________ ,
БСН/ЖСН _________________________________.
_______________________________________________________________________________________
(Клиенттің ақшалай міндеттемесін растайтын құжаттың (-тардың) атауы және деректемелері)
6. «Жылдам түсім» жүйесі бойынша төлемдерді қабылдауды келесідей шарттармен жүзеге асыру:

_________(қызмет және/немесе тауар атауын көрсету) үшін төлемдер қабылдау мыналар арқылы
жүзеге асырылады (керегін белгілеу):
 Банктің филиалдар желісі және Қазақстан Республикасының аумағындағы олардың қосымша
орынжайлары арқылы;
 Банктің _________________ филиалымен және Банк филиалының қосымша орынжайларымен.


Көрсетілген қызметтер үшін комиссия сыйақысын Банк мыналардан ұстап қалады (керегін
белгілеу):
 Төлеушіден әрбір қабылданған төлем үшін/Банктің қолданыстағы тарифіне сәйкес (керексізін алып
тастау) қабылданған төлем сомасынан ____% мөлшерде, алайда ______(сомасы санмен)/ ______(сомасы
жазбаша) теңгеден кем емес;
 Клиенттен қабылданған төлем сомасынан ____% мөлшерде, алайда әр қабылданған төлем үшін
______(сомасы санмен)/ ______(сомасы жазбаша) теңгеден кем емес;
 Клиенттен қабылданған төлем сомасынан ____% мөлшерде, алайда әрбір қабылданған төлем үшін
______(сомасы санмен)/ ______(сомасы жазбаша) теңгеден кем емес және Төлеушіден әр қабылданған
төлем үшін/Банктің қолданыстағы тарифіне сәйкес әр төлемнен ______(сомасы санмен)/ ______(сомасы
жазбаша) теңгеден кем емес (керексізін алып тастау).





ақшаны есепке алу Банктің ___________ филиалында, БСК _______________, БСН/ЖСН_________
ашылған Клиенттің № ________ ағымдағы шотына жүзеге асырылады;
қабылданған төлемдер туралы ақпарат күнде/Клиенттің сұранысы бойынша (керексізін алып
тастау) электронды түрде Клиенттің электронды мекенжайына жіберіледі;
Банкке жүйені баптау үшін қажетті уақытты есепке ала отырып, осы Өтінішке қол қойған күннен
бастап ____ жұмыс күні ішінде Клиенттің пайдасына төлемдерді аударуды жүзеге асыруды бастау.

Нақты орналасқан мекенжайы/тұрғылықты мекенжайы: _________________________________________
_________________________________________________________________________________
Байланыс телефондары: _________________________________________________________
Электрондық пошта -web-сайт: __________________________________________________
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Құпия сөз (аудиоқызмет көрсету үшін) __________________________________________
Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389-бабына сәйкес осы Қосылу туралы өтініш арқылы Клиент заңды
тұлға (оның филиалы немесе өкілдігі), жеке кәсіпкер, жеке нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат және кәсіби
медиатордың ағымдағы банктік шот шартын (бұдан әрі – Шарт) www.jysanbank.kz. мекенжайындағы Банктің интернетресурсында орналастырылған, оған қол қою күніндегі редакцияда қабылдайды және төмендегілерді растайды:
1) Клиент Шарт талаптарын толық көлемде қандайда да бір ескертпесіз және қарсылықсыз оқығанын,
қабылдағанын, Шартта Клиент үшін оның саналы түрде түсінетін мүдделеріне қарай қабылдай алмайтын қандай да бір
ауыртпалықты талаптардың жоқ екенін;
2) Осы Қосылу туралы өтініш Шартпен бірге ағымдағы банктік шот шарты болып табылады;
3) «Jýsan Bank» АҚ-тың (бұдан әрі – Банк) енгізілген өзгертулер және/немесе толықтырулар ескерілген Шарттың
жаңа редакциясын Банктің www.jysanbank.kz. Интернет-ресурсына орналастыру арқылы Шартқа біржақты тәртіпте
өзгертулер және/немесе толықтырулар енгізуіне келісетінін;
4) Банкте осы Қосылу туралы өтініш болатын жағдайда Клиент Шартты оқымағанының/ қабылдамағанының дәлелі
ретінде Шартта өз [уәкілетті тұлғаның]1 қолының және (болған жағдайда) мөрінің болмауына сілтеме жасауға құқығы
жоқ екенін;
5) Банк тарифтер, Шарт бойынша банктік қызметтерді ұсыну шарттары, Шарт жасасу үшін қажетті құжаттар
тізбесі, Шарт бойынша міндеттемелерді орындамаған жағдайдағы жауапкершілік пен болуы мүмкін тәуекелдіктер
туралы толық ақпарат бергенін.
Басшы __________________________________________
(Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))
М.О. (болған жағдайда)

________________
(қолы)

«____» _________________ 20__ж.

БАНК БЕЛГІЛЕРІ
«Jýsan Bank» АҚ
050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242-үй
БСН 920140000084
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі ЖСК KZ48125KZT1001300336
БСК TSESKZKA, Кбе – 14
«Jýsan
Bank»
АҚ
________________________________________________
№________________________операциялық
басқармасы/қосымша
орынжайы,
орналасқан
________________________________________________________________________________
«___» _____________ 20__ж. № _____________________________ Шарт

филиалының
мекенжайы:

Осы Өтініштің негізінде Клиентке ағымдағы шот ашылады:
Жеке сәйкестендірме коды (ЖСК)

Шот валютасы
(KZT, USD,
EUR, RUB)

Ағымдағы шот режимі

Осы Қосылу туралы өтінішті қабылдадым, клиентті сәйкестендіруді жүргіздім, ағымдағы шотты ашу жөніндегі
құжаттарды тексердім.
«____» ________________ 20__ж.
Фронт-офистің жауапты қызметкері:
ОБ/ЗТҚБ/ҚБ бастығы:
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________________
___________________
(Тегі, аты, әкесінің аты) (қолы, мөртаңба (болған жағдайда))

________________________
(Тегі, аты, әкесінің аты)

___________________
(қолы, мөртаңба (болған жағдайда))

Заңды тұлғалар, заңды тұлғалар филиалдары және өкілдіктері үшін

