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Орын толтырылған аккредитив ашуға өтініш 

Заявление на открытие покрытого аккредитива 

 

Шығарушы-банк: Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ 

ЕҰ Алматы қ. (бұдан былай «Банк») 

Банк-эмитент: ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), 

г. Алматы (далее – «Банк») 

Күні   20__ ж. ___. ____________ 

Дата   ___. ____________.20__ г. 

Өтініш беруші: атауы, мекенжайы, БСН, 

заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу 

нөмірі және күні 

Заявитель: наименование, адрес, БИН, 

номер и дата государственной регистрации в 

качестве юридического лица 

 

 

Бенефициар: атауы, БСН, мекенжайы 

(тұрғылықты жері), заңды тұлға ретінде 

мемлекеттік тіркеу нөмірі және күні  (бенефициар 

тілінде толтырылады) 

Бенефициар: наименование, БИН, адрес 

(местонахождение), номер и дата государственной 

регистрации в качестве юридического лица 

 (заполняется на языке бенефициара) 

 

Қардарлық беруші атауы, мекенжайы, БСН/ 

ЖСН 

Закладодатель  (наименование/ФИО, адрес, 

БИН/ИИН):  

 (в случае предоставление заклада за 

Заявителя третьим лицом) 

 

Бенефициар Банкі және Бенефициар шотының 

№ (белгілі болған жағдайда)/ Банковские 

реквизиты: Банк Бенефициара и № счета 

Бенефициара (если известен) 

 

Біздің атымыздан және біздің есебімізден 

құжаттандырылған аккредитив 

ашуыңызды сұраймыз/ 

Просим открыть от нашего имени и за 

наш счет документарный аккредитив 

следующего вида: 

 трансферабельдік/трансферабельный  

 стэнд-бай (резервтік)/стэнд-бай 

(резервный) 

 расталған/подтвержденный 

 жасау мерзімін ұзарту және дисконттау 

арқылы расталған/  подтвержденный с 

отсрочкой платежа и дисконтированием 

 төлем жасау мерзімін ұзарту және 

дисконттау арқылы расталмаған/ 

неподтвержденный с отсрочкой платежа и 

дисконтированием 

Аккредитив сомасы және валютасы (санмен, 

жазумен) 

Сумма и валюта аккредитива (цифрами и 

прописью) 

 

Аккредитив № 

Аккредитив № ______________________(далее – 

«Аккредитив») 
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Авизолаушы банк: банктің атауы, 

мекенжайы, S.W.I.F.T./ 

Авизующий банк: название банка, адрес, 

S.W.I.F.T. 

 

 

Аяқталатын күні/ Дата истечения   
__________________  

* Орындаушы/Растаушы Аккредитивті ашқаннан 

кейін банк Аккредитив мерзімі өтуінің басқа  

күнін белгілеген жағдайда, Банк ВТБ (Қазақстан) 

АҚ ЕҰ бұл туралы Өтініш берушіге жазбаша 

хабарлағаннан кейін көрсетілген күн Аккредитив 

мерзімі өткізілген жаңа күн ретінде саналады.  

*В *Аккредитив басқа банкте орындалған жағдайда 

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның қарауы бойынша 

Аккредитив мерзімінің өту күні 5 (бес) банктік 

күнге дейін ұзартылуы мүмкін (Шарт 

Аккредитивтің  Құжаттамалық  аккредитивтерге  

арналған Сәйкестендірілген ережелер мен 

дәстүрлерге бағынған жағдайында қолданылады). 

 

*В случае, если после открытия Аккредитива 

исполняющим/подтверждающим, банком будет 

установлена иная дата истечения Аккредитива, 

данная дата будет считаться как новая дата 

истечения Аккредитива после письменного 

уведомления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) об 

этом Заявителя. 

*В *В случае, если Аккредитив исполняется в другом 

банке, дата истечения Аккредитива может быть 

продлена по усмотрению ДО АО Банк ВТБ 

(Казахстан) до 5 (пяти) банковских дней (Условие 

применяется если аккредитив подчиняется 

Унифицированным правилам и обычаям для 

документарных аккредитивов) 

 

Аяқталатын жері/ Место истечения 

__________________ 

 

 

Растаушы банк: банктің атауы, мекенжайы, 

S.W.I.F.T./ 

Подтверждающий банк: название банка, 

адрес, S.W.I.F.T. 

 

Аккредитивті орындайтын/ Аккредитив 

исполняется: 

 Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ/ ДО АО Банк ВТБ 

(Казахстан) 

 авизолаушы банк/ авизующим банком 

 растаушы банк (расталған аккредитив 

жағдайында)/ подтверждающим    банком (в 

случае подтвержденного    аккредитива) 

  кез келген банк (негоциация жағдайында)/ 

любым банком (в случае негоциации) 

 

перевод 
Рамбурсирующий банк: название банка, 

адрес, S.W.I.F.T. 
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Ішінара түсіру/                                 Шамадан 

тыс тиеу/ 

Частичные отгрузки:                      

Перегрузка: 

 рұқсат етілген/                               рұқсат 

етілген/  

   разрешены                                       разрешена 

 рұқсат етілмеген/                          рұқсат 

етілмеген/ 

   не разрешены                                 не 

разрешена  

 

Кепілдік бойынша төленетін комиссиялық 

сыйақы/ Комиссионное вознаграждение, 

уплачиваемое по аккредитиву: 

 Кепілдік шығару үшін комиссия/ 

Комиссия за выпуск аккредитива 

______________________________ 

Комиссиялық сыйақының басқа түрлері Банк 

ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ/басқа банктің 

тарифтеріне сай өндіріліп алынады/Другие 

виды комиссионного вознаграждения 

взимаются согласно тарифам ДО АО Банк ВТБ 

(Казахстан)/ другого банка 

 

 

 

Тасымалдауға қабылдау орны/ ... 

жіберу/алу орны/  

Место принятия к перевозке/отправка 

из…/место получения 
_________________________________  

 

Тиеу порты/жіберілетін әуежай/ Порт 

погрузки/аэропорт отправления 
_______________________________ 

 

Түсіру порты/әкелінетін әуежай/ Порт 

разгрузки/аэропорт прибытия 
________________________ 

 

Соңғы апарылатын жер/ ... тасымалдау 

үшін…/ жеткізу орны/ Место конечного 

назначения/ для транспортировки в…/ 

место поставки 
_______________________________ 

Орындау әдісі/ Способ исполнения:      

 құжаттарды көрсеткенде төлеу арқылы/ путем 

платежа по предъявлении документов 

 мерзімін ұзартіріп төлеу арқылы/ путем 

платежа с 

отсрочкой_____________________________  

 қойылған траттар акцепті арқылы/ путем 

акцепта тратт, выставленных на 

_________________ 

сроком 

_________________________________________

___ 

 негоциация арқылы/ путем негоциации  

 аралас төлем арқылы (шарттарын Арнайы 

шарттар бөлімінде көрсету керек)/ путем 

смешанного платежа (детали указать в поле 

Специальные условия) 

 

Тауар/қызмет сипаттамасы (тауар 

сипатталғанда тауар саны, бірлік үшін бағасы 

көрсетіледі)/  

Описание товара/услуг (при описании 

товара указывается количество, цена за 

единицу товара): 

 

 Соңғы тиеу күні/ Последняя дата отгрузки 
________________ 

 Тиеу кезеңі/ Период отгрузки 

_______________________ 

Келісім-шарт: № және күні/ Контракт: № и дата 
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Дата истечения контракта: Сумма контракта: 

Жеткізілу шарттары/ Условия поставки: 

___________________________________  □ 

(Incoterms 2000) 

                                                                        □ 

(Incoterms 2010) 

Аккредитив келісім-шарт сомасының _________ % 

ашылады/  

Аккредитив открывается на _________от % суммы 

контракта 

 

Құжаттар тізімі: дана санын көрсетіп (тізім ұзын болса, Қосымшаға ауыстыруға болады)/ 

Перечень документов, против которых производится исполнения Аккредитива, с указанием 

количества экземпляров (если перечень большой, то можно вынести его в Приложение) 

1. 

2. 

 

Құжаттар тиеу күннен кейінгі _______________ күн ішінде, бірақ аккредитив күшінде болатын 

мерзім шегінде ұсынылуы керек/ 

Документы должны быть представлены в течение _______________дней после даты отгрузки, 

но в пределах срока действия аккредитива 

Аккредитивті шығару/Выпустить аккредитив:      

□ СВИФТ жүйесі бойынша/по системе СВИФТ 

□ қолма қол беру және бенефициарға тапсыру үшін Өтініш берушінің байланыстырушы 

тұлғасына беру /нарочно и передать контактному лицу Заявителя для передачи бенефициару 

□ қолма қол беру және бенефициарға мекенжайы бойынша тапсыру/нарочно и передать 

бенефициару по адресу 

___________________________________________________________________ 

 

Арнайы шарттар/ Специальные 

условия:__________________________________________________________________________ 

 

Клиенттің байланыстырушы тұлғасы (аты-жөні, телефоны)/ Контактное лицо клиента 

(Ф.И.О., телефон):  

 

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ аккредитиві бойынша банк комиссиялары мен 

шығындары/Банковские комиссии и расходы по аккредитиву ДО АО Банк ВТБ 

(Казахстан): 

 Өтініш беруші есебінен/за счет Заявителя 

 Бенефициар есебінен/за счет Бенефициара 

Авизалаушы банктің аккредитиві бойынша банк комиссиялары мен 

шығындары/Банковские комиссии и расходы по аккредитиву Авизующего банка: 

 Өтініш беруші есебінен/за счет Заявителя 

 Бенефициар есебінен/за счет Бенефициара 

Рамбурстаушы банктің және/немесе Растаушы банктің аккредитиві бойынша банк 

комиссиялары мен шығындары/Банковские комиссии и расходы по аккредитиву 

Подтверждающего банка и/или Рамбурсирующего банка: 

 Өтініш беруші есебінен/за счет Заявителя 

 Бенефициар есебінен/за счет Бенефициара 
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Аккредитив бойынша басқа комиссиялар мен шығындар/Прочие комиссии и расходы по 

аккредитиву:  

 Өтініш беруші есебінен (комиссия түрін көрсету қажет)/за счет Заявителя (указать вид 

комиссии) ___________________________________________________________ 

 Бенефициар есебінен (комиссия түрін көрсету қажет)/за счет Бенефициара (указать вид 

комиссии) _________________________________________________________ 

 

Аккредитивті ашу күні қолданылған Құжаттандырылған аккредитивтердің бірыңғайландырылған 

ережелері мен әдеттерінің редакциясында бағындыруды сұраймыз (01.07.2007 ж. бастап – ХСП № 

600 басылымы, 2007ж. редакциясы)/  

Аккредитив просим подчинить последней действующей на дату его открытия редакции 

Унифицированных правил и обычаев для документарных аккредитивов (с 01.07.2007 г. – 

публикация МТП № 600, редакция 2007 г.). 

Контактное лицо клиента (Ф.И.О., телефон):  

Клиент толтырады/Заполняется клиентом  
Сізден біздің №__________________ банк 

есеп-шотымыздан аккредитив бойынша өтеуді 

есептен шығаруыңызды сұраймыз/ 

Просим Вас списать покрытие по аккредитиву 

с нашего банковского  счета 

№_______________________________ 

 

Сізден біздің № 

_________________________________ 

 банк есеп-шотымыздан аккредитив бойынша 

комисиялар мен шығындарды есептен 

шығаруыңызды сұраймыз/  

Просим Вас списать комиссии и расходы по 

аккредитиву с нашего банковского счета 

№___________________________ 

 

Бірінші жетекші (қолтаңбалар үлгілері бар 

карточкаға сәйкес)/ 

Первый руководитель  (согласно краточки с 

образцами подписей) 

                           

________________________   

                                                                                               

Бас бухгалтер / 

Главный 

бухгалтер________________________ 

М.О./М.П.   

 

Банктің белгілері/ Отметки Банка 

________________________ келісімшартты 

есепке алу нөмірі қолданыстағы ҚР 

экспорттық-импорттық валюта бақылау 

ережелеріне толық сәйкес түрде рәсімделген/  

УНК ________________________оформлен в 

полном соответствии с действующими 

Правилами осуществления экспортно-

импортного валютного контроля в РК. 

. 

 

Валюталық бақылаушы/  

Валютный 

контролер_______________________ 

 

 

 

 

Акцептовано Банком:     

________________________ 

Банкімен акцептілген:          

 

 

 

Дата  __/__/____ 

Күні   __/__/____                                 М.О./М.П.   
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Қардарлық беруші** толтырады/ 

Заполняется Закладодателем**  
Сізден біздің банк есеп-шотымыздан кепілдік 

бойынша өтеуді есептен шығаруыңызды 

сұраймыз/Просим Вас списать покрытие, 

комиссии и расходы по аккредитиву с нашего 

банковского  счета 

№_______________________________________ 

Бірінші жетекші (қолтаңбалар үлгілері бар 

карточкаға сәйкес)/Первый руководитель 

(согласно краточки с образцами подписей) 

________________________ 

Бас бухгалтер /Главный бухгалтер 

________________________                       

М.О./М.П.   

  

** Кепіл салушы болып Өтініш берушіден басқа тұлға болған жағдайда қолданылады; қажеттілік 

жоқ болған жағдайда ЖОЙЫЛСЫН 

применяется в случае, когда Закладодателем выступает лицо отличное от Заявителя; в случае 

отсутствия необходимости УДАЛИТЬ 

 


