Банк Басқармасы бекіткен (2016 жылғы 11.08.2016ж. №41 хаттама) Маркетингтік акция аясында
еңбекақы/өзге төлемдерді аудару бойынша банкілік қызмет көрсету шартының
Үлгі нысаны
Типовая форма Договора банковского обслуживания
по зачислению заработной платы/иных выплат в рамках маркетинговой акции, утвержденной
Правлением Банка (протокол №41 от 11.08.2016 года)

г. Алматы, 2016 г.

Банк ВТБ (Қазақстан)
Акционерлік қоғамы
Еншілес ұйымы Басқармасының
11.08.2016 жылғы № __ Хаттамасымен Бекітілді
№______
Еңбекақыны/өзге төлемдерді аудару бойынша
банктік қызмет көрсету шарты
_____________ қ.

«__» ______20__ж.

Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы
Еншілес ұйымы атынан, бұдан әрі «Банк» деп
аталатын,
______________________
негізінде
әрекет ететін ____________________________
мырза (ханым),
бірінші тараптан және
_______________________________________
атынан, бұдан әрі «Ұйым» деп аталатын,
___________
негізінде
әрекет
ететін
______________ мырза (ханым), екінші тараптан,
бұдан әрі бірге «Тараптар», ал жекелей «Тарап»
деп аталатындар, осы Еңбекақыны/өзге төлемдерді
аудару бойынша шартты (бұдан әрі - Шарт)
төмендегі жайында жасады:
1. Шарттың мәні
1.1. Осы Шарттың Тараптары Ұйымда төлем
карточкаларының технологияларын пайдалануға
негізделген еңбекақы жобасын ұйымдастырудың
және оның тұрақты қызмет етуін қамтамасыз
етудің
әрқайсысының
мүдделеріне
сәйкес
келетіндігіне негізделеді.
1.2. Осы Шарт Банк пен Ұйым арасындағы
Ұйымның еңбекақыны және өзге төлемдерді,
соның ішінде әлеуметтік сипаттағыларын (бұдан
әрі - еңбекақы) Қазақстан Республикасының
заңнамасының және Банктің талаптарын сақтаумен
Ұйымның қызметкерлерінің ағымдағы шоттарына
Ұйым қызметкерлері (бұдан әрі – Төлем
карточкаларын ұстаушылар) мен Банк арасында
жасалған, ағымдағы шотты ашуды, Банк
шығаратын халықаралық VISA International төлем
жүйесінің дебеттік төлем карточкасын ашуды және
пайдалануды көздейтін шарттардың (бұдан әрі –
Төлем карточкасын пайдалану туралы шарт)
шеңберінде
аудару
бойынша,
Төлем
карточкаларын ұстаушылардың еңбекақысын
олардың
ағымдағы
шоттарынан
беруді
ұйымдастыру, сондай-ақ халықаралық VISA
International төлем жүйесінің төлем карточкаларын
(бұдан әрі – Төлем карточкалары) пайдаланумен
Төлем карточкаларын ұстаушылардың ағымдағы
шоттары арқылы операцияларды рәсімдеу және
есеп айырысуларды жүргізу бойынша қызеттерді
көрсету бойынша қарым-қатынастарды реттейді.
Ұйымның
осы
Шарт
бойынша
Төлем
карточкаларын ұстаушыларға еңбекақыны аударуы
МТ-102 форматында құрастырылған төлем
құжаттарын пайдаланумен жүзеге асырылады.

Утверждено
протоколом Правления
От 11.08.2016 года № 41
Договор банковского обслуживания по
зачислению заработной платы/иных выплат
№______
г. _____________

«__» ______20__г.

Дочерняя организация Акционерное общество
Банк ВТБ (Казахстан), именуемая в дальнейшем
«Банк»,
в
лице
_______________________________________,
действующего
(-ей)
на
основании
____________________________, c одной стороны, и
_______________________________________,
именуемое (-ая) в дальнейшем «Организация», в
лице _______________________________________,
действующего (-ей) на основании ______________, с
другой стороны, далее совместно именуемые
«Стороны», а в отдельности – «Сторона», заключили
настоящий Договор банковского обслуживания по
зачислению заработной платы/иных выплат (далее –
Договор):
1. Предмет Договора
1.1. Стороны настоящего Договора исходят из
того, что интересам каждой из них соответствует
реализация в Организации зарплатного проекта,
основанного
на
использовании
платежных
карточных технологий и обеспечение его
устойчивого функционирования.
1.2. Настоящий Договор регулирует отношения
между Банком и Организацией по оказанию услуг
при зачислении Организации заработной платы и
иных выплат, в том числе социального характера
(далее – зарплата) с соблюдением требований
законодательства Республики Казахстан и Банка, на
текущие счета работников Организации в рамках
заключенных между работниками Организации
(далее – Держатели платежных карточек) и Банком
договоров,
предусматривающих
открытие
текущего счета, выдачу и использование дебетной
платежной карточки международной платежной
системы VISA International, выпускаемой Банком
(далее – Договор о выдаче и использовании
Платежной карточки), при организации выдачи
зарплаты Держателям платежных карточек с их
текущих счетов, а также по оформлению операций и
проведению расчетов через текущие счета
Держателей платежных карточек с использованием
платежных карточек международной платежной
системы VISA International (далее – Платежные
карточки). Перечисление Организацией зарплаты
Держателям платежных карточек по настоящему
Договору осуществляется с
использованием
платежных документов, составленных в формате
МТ-102.

1.3. Еңбекақыны
Төлем
карточкалардың
ағымдағы шот(-тар)ына аудару/беру тәртібі, Төлем
карточкаларына
қызмет
көрссету
тәртібі,
Ұйымның Банкпен өзара әрекеттесуі, еңбекақыны
беру/аудару
үшін,
сондай-ақ
Төлем
карточкаларының ағымдағы шот(-тар)ына/Төлем
карточкаларына қызмет көрсету үшін Банк
қызметтерінің ақысының мөлшері және төлеу
мерзімдері осы Шартпен, Төлем карточкасын беру
және пайдалану туралы шартпен, Банктің ішкі
құжаттарымен және Қазақстан Республикасының
заңнамасымен реттеледі.
1.4. Осы Шартқа қол қою арқылы Ұйым Банкке
Қазақстан Республикасыың «Дербес деректер
және
оларды
қорғау
туралы»
Заңының
талаптарына сәйкес осы Шартта және өзге
құжаттарда көрсетілген (немесе көрсетілмеген)
жеке
тұлғалардың
(өкілдердің/қызметкерлердің/акционерлердің/құры
лтайшылардың/лауазымды тұлғалардың/үлестес
(байланысты)
тұлғалардың
және
өзге
тұлғалардың) кез келген әдіспен олардың дербес
деректерін Шартты/келісімдерді, соның ішінде
ағымдағы шоттарды ашуды және төлем
карточкаларын шығаруды көздейтін шарттарды
(оның/олардың
қосымша
келісімдерін
(келісімдерін) жасау және орындау, қажетті
құжаттарды
рәсімдеу/қол
қою,
операцияларды/төлемдерді/қызметтерді
жүзеге
асыру/көрсету, соның ішінде ағымдағы шоттарды
ашумен, төлем карточкаларын шығарумен,
ақшаны аударумен/төлеумен байланыстыларын,
іскерлік
қатынастарды
орнату,
Қазақстан
Республикасы заңнамасының, Банктің, ВТБ
Тобының ішкі
құжаттарының талаптарын,
шетелдік және халықаралық заңнама талаптарын
сақтау, Банк қызметіне талдау жүргізу, есептілікті
шоғырландыру, Ұйымға міндеттемелер, оларды
орындау мерзімі және/немесе Банк қабылдаған
шешімдер туралы хабарлау (кез келген қолда бар
байланыс ақпаратын пайдалана отырып кез келген
байланыс арнасы бойынша)) жасау, орындау
мақсаттары үшін жинауға және өңдеуге (шектеусіз
келесілерді қоса алғанда: жинау, жазу, жүйелеу,
жинақтау, сақтау, нақтылау (жаңарту, өзгерту),
алу,
пайдалану,
тапсыру
(трансшекаралық
тапсыруды қоса алғанда), соның ішінде Банк ВТБ
ЖАҚ-на, ВТБ Тобына кіретін тұлғаларға, өзге
үшінші тұлғаларға тапсыру) тиісінше рәсімделген
келісімдері бар екенін және аталған тұлғалар
аталған шарттарда жинау мен өңдеуді жүзеге
асыру туралы ескертілгендігін растайды және
кепілдік береді. Бұл кезде ақпаратты, соның
ішінде аталған тұлғалардың дербес деректерін
тапсыруды ашық байланыс арналары бойынша
жүзеге асырған жағдайда Ұйым және аталған
тұлғалар оны (оларды) үшінші тұлғалардың
рұқсатсыз алуы қаупінің бар екендігімен таныс
және түсінеді және осындай қауіпті өзіне
қабылдайды.
Банк, Банк ВТБ ЖАҚ, ВТБ Тобына кіретін

1.3. Порядок зачисления зарплаты/выдачи на/с
текущие (-их) счета (-ов) Платежных карточек,
порядок обслуживания Платежных карточек,
взаимодействие Организации с Банком, размер и
сроки оплаты услуг Банка за зачисление/выдачу
зарплаты, а также за обслуживание текущие (-их)
счета (-ов)
Платежных карточек/Платежных
карточек, регламентируются настоящим Договором,
Договором о выдаче и использовании Платежной
карточки, внутренними документам Банка и
законодательством Республики Казахстан.
1.4. Подписанием
настоящего
Договора
Организация подтверждает и гарантирует Банку, что
в соответствии с требованиями Закона Республики
Казахстан «О персональных данных и их защите»
обладает надлежаще оформленными согласиями
физических лиц (представителей/ работников/
акционеров/ учредителей/ должностных лиц,
аффилиированных (связанных) лиц, и других лиц),
указанных в настоящем Договоре и
иных
документах (либо неуказанных), на сбор и
обработку (включая, без ограничения, сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование, передачу (включая трансграничную
передачу), в том числе передачу ПАО Банк ВТБ,
лицам, входящим в Группу ВТБ, иным третьим
лицам), блокирование, удаление, уничтожение),
любым способом, их персональных данных для
целей
заключения,
исполнения
Договора/соглашений, в том числе договоров,
предусматривающих открытие текущих счетов и
выпуск платежных карточек, (дополнительных
соглашений
(соглашений)
к
нему/ним,
оформления/подписания необходимых документов,
осуществления/оказания операций/платежей/услуг,
в том числе связанных с открытием текущих счетов,
выпуском
платежных
карточек,
перечислением/оплатой
денег,
установления
деловых отношений, соблюдения требований
законодательства
Республики
Казахстан,
внутренних документов Банка, Группы ВТБ,
иностранного и международного законодательства,
анализа деятельности
Банка, консолидации
отчетности, информирования Организации об
обязательствах, сроках исполнения и/или принятых
Банком решениях (по любым каналам связи с
использованием любой имеющейся контактной
информации), и указанные лица уведомлены об
осуществлении сбора и обработки на указанных
условиях. При этом, в случае осуществления
передачи информации, в том числе персональных
данных указанных лиц, по открытым каналам связи,
Организация и указанные лица ознакомлены и
понимают наличие риска несанкционированного
получения ее (их) третьими лицами, и принимает на
себя такой риск.
Банк, ПАО Банк ВТБ, лица, входящие в Группу ВТБ,
агенты и партнеры, третьи лица (в том числе за
пределами Республики Казахстан) имеют право
продолжить обработку персональных данных после

тұлғалар, агенттер және әріптестер, үшінші
тұлғалар
(соның
ішінде
Қазақстан
Республикасының
шегінен
тыс)
аталған
тұлғалардан дербес деректерді жинауға және
өңдеуге келісімді кері қайтару туралы ескертуді
алғаннан кейін дербес деректерді өңдеуді
жалғастыруға құқылы:
- сәйкес
қызметті/операцияны/төлемді
көрсетуді аяқтау мезетіне дейін;
- Шартты/келісімдерді орындау;
- дербес деректерді өңдеуді жалғастыру
қолданылатын заңнама талаптарымен (бұл
жағдайда дербес деректерді өңдеу заңнама
талаптарын орындау үшін қажетті шекте
жүзеге
асырылады),
Банктің
ішкі
құжаттарымен негізделсе.
2. Тараптардың міндеттемелері
2.1. Банк міндеттенеді:
2.1.1. Ұйымнан Банкке түскен еңбекақы
сомаларын Төлем карточкаларының ағымдағы
шоттарына Ұйым аударған ақша шегінде Шарттың
3.1. тармағының 3.1.1. тармақшасында көрсетілген
кемшіліктер болмаған кезде Ұйым ұсынған Төлем
карточкаларын ұстаушылардың тізімінің (бұдан
әрі - тізім) негізінде 3 (үш) жұмыс күні ішінде
аударуға.
2.1.2. Төлем карточкаларын ұстаушыларға Төлем
карточкасын беру және пайдалану туралы Шартта
көзделген тәртіпте ағымдағы шоттары бойынша
үзінді көшірмелер ұсынуға.
2.1.3. Ұйымға еңбекақыны аудару үшін Төлем
карточкаларын
ұстаушылардың
тізімін
қалыптастыру үшін арнайы бағдарлама ұсынуға
және Ұйымның уәкілетті тұлғаларын онымен
жұмыс істеуге оқытуды жүргізуге.
2.1.4. Төлем карточкасын беру және пайдалану
туралы шартқа, Банктің Төлем карточкаларын
пайдалану туралы ережелеріне, Банктің ішкі
құжаттарына, осы Шартқа және Қазақстан
Республикасының қолданыстағы заңнамасына
сәйкес Төлем карточкаларын ұстаушылардың
ағымдағы шоттарына қызмет көретуді жүзеге
асыруға.
2.2. Ұйым міндеттенеді:
2.2.1.Еңбекақыны
аудару
үшін
Төлем
карточкаларын
ұстаушылардың
тізімін
қалыптастыру және Банкке жөнелту үшін жауапты
уәкілетті
тұлғаларды
анықтауға.
Уәкілетті
тұлғалар
мен
Төлем
карточкаларын
ұстаушылардың тізімі Тараптар осы Шартқа қол
қойған күннен бастап 3 (үш) күнтізбелік күн
ішінде электронды түрде Банк Ұйымға ұсынған
Еңбекақыны аудару үшін Төлем карточкаларын
ұстаушылардың тізімін қалыптастыру үшін арнайы
бағдарламаға келісімді форматта ұсынылады.
2.2.2. Төлем карточкаларын ұстаушылардың
ағымдағы
шоттарына
аударуға
арналған
еңбекақыны Банк шотына аударуды Банкпен
алдын ала келісілген Ұйымда еңбекақыны беру
үшін белгіленген мерзімде жүзеге асыруға.
2.2.3. Дұрыс деректерімен бірге, арнайы

получения от указанных лиц уведомления об отзыве
согласия на сбор и обработку персональных данных:
- до момента завершения оказания соответствующей
(-го) услуги/операции/платежа;
- исполнения Договора/соглашений;
- если продолжение обработки персональных
данных обусловлено требованиями применимого
законодательства (в таком случае обработка
персональных данных осуществляется в пределах,
необходимых
для
выполнения
требований
законодательства), внутренними документами Банка.
2. Обязательства Сторон
2.1. Банк обязуется:
2.1.1. Зачислять поступившие в Банк от Организации
суммы зарплат на текущие счета Платежных
карточек, в пределах перечисленных Организацией
денег в течение 3 (трех) рабочих дней на основании
предоставленного Организацией списка Держателей
платежных карточек (далее – список) при отсутствии
недостатков, указанных в пп. 3.1.1. п. 3.1. Договора.
2.1.2. Предоставлять Держателям платежных
карточек выписки по их текущим счетам в порядке,
предусмотренном в Договоре о выдаче и
использовании Платежной карточки.
2.1.3. Предоставить Организации специальную
программу для формирования списка Держателей
платежных карточек на зачисление зарплаты и
провести
обучение
уполномоченных
лиц
Организации по работе с ней.
2.1.4. Осуществлять обслуживание текущих счетов
Держателей платежных карточек в соответствии с
Договором о выдаче и использовании Платежной
карточки, Правилами пользования платежными
карточками Банка, внутренними документами Банка,
настоящим
Договором
и
действующим
законодательством Республики Казахстан.
2.2. Организация обязуется:
2.2.1.
Определить
уполномоченных
лиц,
ответственных за формирование и отправление
Банку списка Держателей платежных карточек на
зачисление зарплаты. Список уполномоченных лиц
и Держателей платежных карточек представляется в
течение 3 (трех) календарных дней с даты
подписания Сторонами настоящего Договора в
электронном
виде,
в
формате
согласно
предоставленной Банком Организации специальной
программы для формирования списка Держателей
платежных карточек на зачисление зарплаты.
2.2.2. Осуществлять перечисление зарплаты,
предназначенной для зачисления на текущие счета
Держателей платежных карточек на счет Банка в
сроки
выдачи зарплаты в Организации,
предварительно согласованные с Банком.
2.2.3. Своевременно обновлять и представлять в
электронном виде на электронном носителе (USB)
Банку список Держателей платежных карточек,
оформленный на специальной программе, с
правильными данными.
2.2.4. Самостоятельно контролировать и нести
ответственность
за
соответствие
номеров
Платежных карточек и реквизитов Держателей

бағларламада рәсімделген Төлем карточкаларын
ұстаушылардың тізімін Банкке электронды
тасымалдағышта (USB) электронды түрде ұсынуға
және уақытылы жаңартуға.
2.2.4. Төлем карточкаларының нөмірлері мен Банк
ұсынатын құжаттарда, соның ішінде тізімдерде
көрсетілетін
Төлем
карточкаларын
ұстаушылардың деректемелерінің сәйкестігі үшін
жауапкершілікке ие болуға және өз бетінше
бақылауға.
2.2.5.Төлем
карточкаларын
ұстаушыларға
аударылған еңбекақы сомасы туралы, Банктің
төлем карточкаларын пайдалану ережелері,
Қазақстан Республикасының банктік шоттар
бойынша операцияларды жүргізу бойынша
қолданыстағы заңнамасы туралы, сондай-ақ Төлем
карточкаларына,
Төлем
карточкаларының
ағымдағы шоттарына қызмет көрсету үшін Банк
Тарифтері туралы өз бетінше хабардар етуге.
2.2.6. Салықтар және Қазақстан Республикасының
бюджетіне түсетін өзге міндетті төлемдер
бойынша барлық есеп айырысуларды өз бетінше
жүргізуге.
2.2.7.
Төлем
құжаттарын
Қазақстан
Республикасының қолданыстағы заңнамасының
және Банктің талаптарына сәйкес рәсімдеуге.
Төлем карточкаларын ұстаушылардың тізімінде
толық, дұрыс және шынайы деректерді көрсетуге.
2.2.8. Төлем карточкаларын ұстаушыларға осы
Шарттың 5.2. тармағына сәйкес Банк қызметтері
үшін комиссиялық сыйақыны төлеу туралы
ескертуге.
2.2.9. Төлем карточекаларын ұстаушылармен
еңбек қатынастары тоқтатылған жағдайда аталған
оқиға туындаған күннен бастап 2 (екі) жұмыс
күнінен кешіктірмей Банкке жазбаша түрде Төлем
карточкасының ағымдағы шотының нөмірін,
Т.А.Ә., жеке тұлғасын куәландыратын құжатының
деректерін, еңбек шартын тоқтату күнін
көрсетумен шарттық қатынастар тоқтатылатын
Төлем карточкасын ұстаушы туралы мәліметтер
бар Төлем карточкасын ұстаушымен шарттық
қатынастарды тоқтау туралы ескертуді (осы
Шарттың 1 қосымшасы) ұсынуға.
2.2.10. Банктен Ұйымның Төлем карточкаларын
ұсташыларына қолма қол тапсыру үшін Төлем
карточкаларын, ПИН-конверттерді және Банктің
ішкі құжаттарымен көзделген өзге құжаттарды
алуға және акцептілеу үшін Ұйымның Төлем
карточкаларын ұстаушылары толтырған және қол
қойған өтініштерді Банкке тапсыруға (Ұйымның
Төлем карточкаларды ұстаушыларының аталған
әрекеттерді жүзеге асыруға тиісінше рәсімделген
сенімхаттары болған кезде).
2.2.11. Банкке әрекет ету мерзімі өткен, еңбек
қатынастары тоқтатылған және/немесе Ұйымның
Төлем
карточкасын
ұстаушысы
Төлем
карточкасын пайдаланудан бас тартқан жағдайда
Төлем карточкасын қайтаруда қолдау көрсетуге.
2.2.12.
Банкке
құрылтай
құжаттардың
деректерінің, орналасқан жерінің/тіркеу мекен-

платежных
карточек,
указываемых
в
представляемых в Банк документах, в том числе в
списке.
2.2.5. Самостоятельно информировать Держателей
платежных карточек о сумме перечисленной
зарплаты, о положениях Правил пользования
платежными карточками Банка, действующем
законодательстве
Республики
Казахстан
по
совершению операций по банковским счетам, а
также о Тарифах Банка на обслуживание Платежных
карточек, текущих счетов Платежных карточек.
2.2.6. Самостоятельно производить все расчеты по
налогам и другим обязательным платежам в бюджет
Республики Казахстан.
2.2.7. Оформлять платежные документы в
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства Республики Казахстан и Банка.
Указывать полные, правильные и достоверные
данные в списке Держателей платежных карточек.
2.2.8. Уведомлять Держателей платежных карточек о
порядке оплаты комиссионного вознаграждения за
услуги Банка согласно п. 5.2. настоящего Договора.
2.2.9. В случае прекращения трудовых отношений с
Держателем платежной карточки, в срок не позднее
2 (двух) рабочих дней с даты наступления
указанного события, предоставлять в Банк в
письменной форме уведомление о прекращении
договорных отношений с Держателем платежной
карточки (Приложение 1 к настоящему Договору),
содержащее сведения о Держателе платежной
карточки, с которым договорные отношения
прекращены: с указанием номера текущего счета,
Ф.И.О., данных документа, удостоверяющего
личность, Держателя платежной карточки, дату
прекращения трудового договора.
2.2.10. Получать в Банке Платежные карточки, ПИНконверты и иные документы, предусмотренные
внутренними документами Банка, для последующей
передачи лично Держателям платежных карточек
Организации и передавать в Банк заявления,
заполненные
и
подписанные
Держателями
платежных карточек Организации, для их акцепта
(при наличии надлежащим образом оформленной
доверенности от Держателя платежной карточки
Организации на осуществление данных действий).
2.2.11. Оказывать Банку содействие в возврате
Платежной карточки в Банк в случае истечения
срока ее действия, прекращения трудовых
отношений и/или отказа Держателя платежной
карточки Организации от пользования Платежной
карточкой,
2.2.12. Письменно уведомлять Банк об изменении
данных,
содержащихся
в
учредительных
документах, адреса места нахождения/регистрации,
изменения
банковских
реквизитов,
номеров
телефонов, руководителей и иных лиц, в том числе,
уполномоченных
подписывать
платежные
документы, а также иных данных Организации, в
течение 1 (одного) рабочего дня с момента
возникновения/наступления
таких
изменений/событий, с предоставлением новых

жайының өзгеруі, банктік деректемелерінің,
телефон нөмірлерінің, жетекшілері мен өзге
тұлғалардың, соның ішінде төлем құжаттарына қол
қоюға уәкілеттік берілген тұлғалардың, сондай-ақ
Ұйымның өзге деректерінің өзгеруі туралы
осындай өзгерістер/оқиғалар туындаған/пайда
болған мезеттен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде
жаңа құжаттарды ұсынумен жазбаша ескертуге.
2.2.13. Банктің жазбаша талабы бойынша
Қазақстан
Республикасының
заңнамасының
ережелеріне және Банктің талаптарына сәйкес
қажетті құжаттарды/мәліметтерді ұсынуға.
2.2.14. 5 (бес) жұмыс күні ішінде Банкке бұрын
Банкке
ұсынылған
Төлем
карточкаларын
ұстаушылардың дербес деректеріндегі барлық
өзгерістер (Төлем карточкасын ұстаушының жеке
тұлғасын куәландыратын құжаттың деректері,
Т.А.Ә., тұратын жерінің/тіркелген орнының мекенжайы, байланыс деректері және т.б.) туралы
жазбаша ескертуге.
2.2.15. Төлем карточкасын ұстаушының Т.А.Ә.,
Төлем карточкасының нөмірі, аударуға жататын
сома және өзге деректер өзгерген жағдайда Банк
ұсынатын тізімге осы Шарт талаптарына сәйкес
өзгерістер енгізуге.
2.2.16. Ұйымның кінәсінен төлемдер қате
аударылған жағдайларда қате аударылған ақша
сомаларын қайтару үшін Ұйым қате аударылған
мезеттен бастап 1 (бір) күн ішінде Банкке төлемді
қайтару үшін хат ұсынуға.
2.2.17. Банкпен ерекше қатынастармен байланысты
тұлғаларға қатыстылығы туралы Шартты жасау
кезінде ақпарат ұсынуға.
2.2.18. Банктің маркетингтік акция талаптарын
сақтауға және маркетингтік акция аясында Банк
қызметін жеңілдік тарифтері бойынша төлеу үшін
Шарттың
№2
Қосымшасында
белгіленген
талаптарға сәйкес келуге.
3. Тараптардың құқықтары
3.1. Банк құқылы:
3.1.1. Төлем карточкасының ағымдағы шот(тар)ына еңбекақыны аудару/төлеу/қызмет көрсету
бойынша операцияларды жүргізуден бас тартуға:
a)
Ұйымның
Қазақстан
Республикасының
заңнамасын, Банктің талаптарын бұзуын немесе
жасалатын
операциялардың
Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкессіздігін
куәландыратын фактілер болған кезде;
б) төлем құжатында көрсетілген сома Төлем
карточкаларын
ұстаушылардың
тізімінде
көрсетілген сомаға сәйкес келмесе;
в) төлем құжаттарын осы Шартпен көзделмеген
форматта алған кезде;
г) тізімде көрсетілген Төлем карточкасы
нөмірлерінің бірі Төлем карточкасының шынайы
нөміріне сәйкес келмесе;
д) тізімдегі Ұйымның Төлем карточкаларын
ұстаушының тегі, аты немесе әкесінің аты Банк
Төлем карточкасын шығару мезетіне алған
ақпаратқа немесе осы Төлем карточкасын

документов.
2.2.13. Предоставлять по письменному требованию
Банка
документы/сведения,
необходимые
в
соответствии с положениями законодательства
Республики Казахстан и требованиями Банка.
2.2.14. В течение 5 (пяти) рабочих дней письменно
уведомлять Банк обо всех изменениях персональных
данных
Держателей
платежных
карточек,
переданных ранее в Банк (данные документов,
удостоверяющих их личность, Ф.И.О. Держателя
платежной карточки, адрес регистрации/места
жительства, контактные данные и т.п.).
2.2.15. В случае изменения Ф.И.О. Держателя
платежной карточки, номера Платежной карточки,
суммы к зачислению и других данных, своевременно
вносить изменения в список, предоставляемый в
Банк в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2.2.16. В случаях, когда платежи по вине
Организации ошибочно зачислены, для возврата
ошибочно зачисленных сумм денег Организация
должна в течение 1 (одного) дня с момента
ошибочного зачисления предоставить Банку письмо
на возврат платежа.
2.2.17. Представлять информацию при заключении
Договора о принадлежности к лицам, связанным с
Банком особыми отношениями.
2.2.18. Соблюдать условия маркетинговой акции
Банка
и
соответствовать
требованиям,
установленным в Приложении №2 к Договору, для
оплаты услуг Банка по льготным тарифам в рамках
маркетинговой акции.
3. Права Сторон
3.1. Банк имеет право:
3.1.1. Отказать в совершении операций по
зачислению/выплате зарплаты на/с текущие (-его)
счета/обслуживании Платежной карточки:
a) при наличии фактов, свидетельствующих о
нарушении
Организацией
законодательства
Республики Казахстан, требований Банка либо
несоответствии
законодательству
Республики
Казахстан совершаемых операций;
б) если сумма, указанная в платежном документе, не
совпадает с суммой, указанной в списках
Держателей платежных карточек;
в) при получении платежных поручений в формате,
не предусмотренном настоящим Договором;
г) если один из номеров Платежной карточки,
указанный в списке, не совпадает с действительным
номером Платежной карточки;
д) если фамилия, имя или отчество Держателя
платежной карточки Организации, содержащиеся в
списке, не совпадают с информацией, полученной
Банком при выпуске Платежной карточки или не
совпадают с номером Платежной карточки,
выпущенной данному Держателю платежной
карточки;
е)
если
Организация
не
предоставила
документы/сведения, затребованные Банком, в
соответствии с пп. 2.2.15. п. 2.2. Договора;
ж) в случае не поступления причитающегося Банку

ұстаушыға шығарылған Төлем карточкасының
нөміріне сәйкес келмесе;
е) Ұйым Шарттың 2.2. тармағының 2.2.15
тармақшасына
сәйкес
Банк
талап
еткен
құжаттарды/мәліметтерді ұсынбаса;
ж) осы Шарт талаптарына сәйкес Банкке тиесілі
комиссиялық сыйақы түспеген немесе ақшаны
аудару үшін комиссиялық сыйақы сомасының
ақшаны аударуға Ұйым Төлем карточкаларын
ұстаушылардың ағымдағы шоттарына аудару үшін
бағыттаған
төлем
құжатының
сомасына
сәйкессіздігі жағдайында, бұл кезде Банк
Қазақстан
Республикасының
заңнамасымен
белгіленген мерзімде Ұйымнан түскен ақшаны
қайтаруды жүзеге асыруға құқылы;
з) осы Шартпен көзделген өзге міндеттемелерді
және/немесе Төлем карточкасын ұстаушының
Төлем карточкасын беру және пайдалану туралы
шартпен көзделген міндеттемелерді бұзуы кезінде.
3.1.2. Ұйымның Қазақстан Республикасының
заңнамасына, осы Шартқа, Банк талаптарына
сәйкес рәсімделген төлем құжатына және
ағымдағы
шоттарға
аударудың
тиісінше
рәсімделген тізіміне келісімді жасалған Төлем
карточкаларын
ұстаушылардың
ағымдағы
шоттарына ақшаны аударуды тоқтату туралы
сұранысынан бас тартуға.
3.1.3. Ұйым кінәсінен ақшаны рұқсатсыз аудару
немесе Төлем карточкаларын ұстаушылардың
тізімінде деректемелерді қате көрсету фактісі
белгіленген кезде талап етілмеген/қате аударылған
деректемелер сомасына ақшаны қайтаруды жүзеге
асыруға.
3.1.4. Біржақты тәртіпте Банк Тарифтеріне
өзгерістер енгізуге. Банк Тарифтерінің өзгеруі
туралы ақпаратты Ұйым өз бетінше біледі және
Төлем карточкаларын ұстаушыларға хабарлайды.
Банктің өзгертілген тарифтері туралы ақпарат
Банктің операциялық бөлімшесінде және/немесе
Интернет желісіндегі www.vtb-bank.kz мекен-жайы
бойынша ресми сайтында (бұдан әрі – «Банктің
Интернет желісіндегі ресми сайты») орналасқан
мезетінен бастап Ұйымға хабарланған болып
саналады.
3.1.5. Қазақстан Республикасының қолданыстағы
заңнамасымен өзге жағдай көзделмесе себептерді
түсіндірместен Төлем карточкасын ұстаушыға
Төлем карточкасын шығарудан/қайта шығарудан
бас тартуға.
3.1.6. Банктің осы Шарттың, Төлем карточкасын
беру және пайдалану туралы шарттың, Төлем
карточкаларын пайдалану ережелерімен, сондай-ақ
Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы
заңнамасының және Банктің ішкі құжаттарының
шеңберінде
операцияларды
жүргізуі
үшін
негіздеме болып табылатын барлық қажетті
құжаттарды/мәліметтерді талап етуге.
3.1.7. Шарт жасаған күннен бастап 6 (алты) ай
өткеннен кейін, сондай-ақ Банк өткізетін
маркетингтік акция аясында Ұйым шарттарды
сақтамаған және Шарттың №2 Қосымшасында

комиссионного вознаграждения в соответствии с
условиями настоящего Договора или несоответствия
суммы
комиссионного
вознаграждения
за
зачисление денег сумме платежного документа на
перечисление денег, направленного Организацией
для зачисления на текущие счета
Держателей
платежных карточек, при этом Банк вправе
осуществить возврат денег, поступивших от
Организации,
в
сроки,
установленные
законодательством Республики Казахстан;
з)
при
нарушении
иных
обязательств,
предусмотренных настоящим Договором и/или
Держателем платежной карточки обязательств,
предусмотренных
Договором
о
выдаче
и
использовании Платежной карточки.
3.1.2. Отклонить запрос Организации на отмену
зачисления денег на текущие счета Держателей
платежных карточек, совершенного согласно
платежному
документу,
оформленному
в
соответствии с законодательством Республики
Казахстан, настоящим Договором, требованиями
Банка и надлежащим образом оформленному списку
зачисления на текущие счета.
3.1.3.
При
установлении
факта
несанкционированного перечисления денег либо
неверного указания реквизитов в списке Держателей
платежных карточек по вине Организации
осуществлять
возврат
денег
на
сумму
невостребованных
денег/неверно
указанных
реквизитов.
3.1.4. В одностороннем порядке вносить изменения в
Тарифы Банка. Информацию об изменении Тарифов
Банка Организация узнает самостоятельно и доводит
до сведения Держателей платежных карточек.
Информация об измененных тарифах Банка
считается доведенной до Организации с момента их
размещения в операционном подразделении и/или на
официальном сайте Банка в сети Интернет по
адресу: www.vtb-bank.kz (далее – «официальный
сайт Банка в сети Интернет»).
3.1.5. Отказать в выпуске/перевыпуске Платежной
карточки Держателю платежной карточки без
объснения причин, если иное не предусмотрено
действующим
законодательством
Республики
Казахстан.
3.1.6.
Требовать
все
необходимые
документы/сведения, служащие основанием для
проведения Банком операций в рамках настоящего
Договора, Договора о выдаче и использовании
Платежной
карточки,
Правил
пользования
платежными карточками, а также действующего
законодательства
Республики
Казахстан
и
внутренних документов Банка.
3.1.7. Отменить предоставление льготных тарифов
по истечении 6 (шести) месяцев с даты заключения
Договора, а также в случае несоблюдения
Организацией
условий
и
несоответствия
требованиям, установленным Приложением №2 к
Договору,
в
рамках
проводимой
Банком
маркетинговой акции, при этом Банк уведомляет об
отмене
льготных
тарифов
способом,

белгіленген талаптарға сәйкеспеген жағдайда
жеңілдік тарифтерін алып тастауға, бұл ретте Банк
Шарттың 9.6. тармағында қарастырылған жеңілдік
тарифтерінің жойылатыны туралы хабарлайды.
3.2. Ұйым (Банкте қолданыстағы ағымдағы шоты
бар) құқылы:
3.2.1. Мөрдің ескіруі немесе жоғалуы туралы
өтініш негізінде, сондай-ақ атауы өзгерген
жағдайда мөр дайындалғанға дейін қолтаңба
үлгілері бар құжатта көрсетілген қолдар болған
кезде мөрдің болмауы туралы белгімен төлем
құжатымен қызмет алуға.
4. Тараптардың жауапкершілігі
4.1. Осы Шартпен көзделген міндеттемелерді
орындамау немесе тиіссіз орындау үшін
Тараптарға осы Шартпен өзге жағда й көзделмесе,
Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы
заңнамасына сәйкес жауапкершілік жүктеледі.
4.2. Банктің Төлем карточкалардың ағымдағы
шоттарына еңбекақыны уақытылы аудармауы
үшін Банк Ұйымға оның жазбаша талабы бойынша
мерзімі өткен әрбір жұмыс күні үшін аударуға
жататын соманың 0,001%
мөлшерінде, алайда
аударуға жататын соманың 0,01% мөлшерінде
өсімпұл төлейді.
4.3. Ұйымның Шарттың 5.1., 5.2. тармақтарымен
көзделген міндеттемелерді уақытылы орындамауы
үшін Ұйым Банкке оның жазбаша талабы бойынша
әрбір мерзімі өткен күн үшін төлеуге жататын
соманың 0,1% мөлшерінде өсімпұл төлейді.
4.4. Банкке ұсынылатын төлем құжаттарында/өзге
құжаттарда
көрсетілетін
деректемелердің
толықтығы және дұрыстығы үшін, сондай-ақ
Банкке электронды түрде ұсынылған тізімдердегі
ақпараттың шынайылығы үшін жауапкершілік оны
ұсынған Ұйымға жүктеледі.
4.5. Банкке Қазақстан Республикасының сәйкес
заңнамалық
актілердің
немесе
уәкілетті
органдардың/лауазымды тұлғалардың/жеке сот
орындаушыларының
Банкке
Қазақстан
Республикасының сәйкес заңнамалық актілердің
немесе
уәкілетті
органдардың/лауазымды
тұлғалардың/жеке
сот
орындаушыларының
шешімдерінің (қаулыларының) негізінде жасалған
оның ағымдағы шотына/Төлем карточкасына
қатысты шектеулер, тыйым салулар немесе
әрекеттер нәтижесінде Ұйымға және/немесе Төлем
карточкасын ұстаушыға келтірілген шығындар
үшін жауапкершілік жүктелмейді.
4.6. Банкке Ұйым, сондай-ақ Төлем карточкаларын
ұстаушылардың алдында Банк Ұйымның/Төлем
карточкаларын ұстаушылардың нұсқауларына
сәйкес
Ұйымның/Төлем
карточкаларын
ұстаушылардың ағымдағы шоттарынан ақшаны
уақытында
шығынға
жазды
және/немесе
Ұйымның/Төлем карточкаларын ұстаушылардың
нұсқауын
акцептіледі
деген
шартпен,
операцияларды, соның ішінде ағымдағы шоттар
бойынша операцияларды орындамау және/немесе
тиіссіз орындау үшін, Ұйым/Төлем кароточкасын

предусмотренным пунктом 9.6. Договора.
3.2. Организация (имеющая действующий текущий
счет в Банке) имеет право:
3.2.1. На основании заявления об износе или утере
печати, а также в случае изменения наименования,
обслуживаться платежным документом с пометкой
об отсутствии печати при наличии подписей,
указанных в документе с образцами подписей, до
изготовления печати.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств,
предусмотренных
настоящим
Договором, Стороны несут ответственность, если
иное не предусмотрено настоящим Договором, в
соответствии
действующим
законодательством
Республики Казахстан.
4.2. За несвоевременное Банком зачисление
зарплаты на текущие счета Платежных карточек,
Банк оплачивает Организации, по письменному
требованию последней, пеню в размере 0,001% от
подлежащей зачислению суммы за каждый рабочий
день просрочки, но не более 0,01% от суммы,
подлежащей зачислению.
4.3. За несвоевременное исполнение Организацией
обязательств, предусмотренных пп. 5.1., 5.2.,
Договора, Организация уплачивает Банку, по
письменному требованию последнего, пеню в
размере 0,1% от подлежащей оплате суммы за
каждый день просрочки.
4.4. Ответственность за полноту и правильность
реквизитов,
указанных
в
платежных
документах/иных документах, представляемых в
Банк, а также за достоверность информации в
списках, представленных Банку в электронной
форме, несет Организация, представившая их.
4.5. Банк не несет ответственности за убытки,
причиненные Организации и/или Держателю
платежной карточки в результате ограничений,
запретов, либо действий в отношении ее/его
текущего счета/Платежных карточек, совершенных
на основании соответствующих законодательных
актов Республики Казахстан, или решений
(постановлений)
уполномоченных
органов/должностных
лиц/частных
судебных
исполнителей.
4.6. Банк не несет ответственности перед
Организацией, а также Держателями платежных
карточек за неисполнение и/или несвоевременное
исполнение операций, в том числе по текущим
счетам, при условии, что Банк своевременно списал
деньги с текущих счетов Организации/Держателей
платежных карточек в соответствии с указаниями
Организации/Держателя платежных карточек и/или
акцептовал
указание
Организации/Держателя
платежной
карточки;
неисполнение
и/или
ненадлежащее
исполнение
платежа
банками
бенефициара
(получателя),
указанными
Организацией/Держателем платежной карточки в
платежном
поручении,
и/или
за
задержку
исполнения
платежей
(переводов)/исполнения

ұстаушысы төлем тапсырмасында көреткен
бенефициар банктің (алушы) төлемді орындамауы
және/немесе тиіссіз орындауы үшін, және/немесе
электр қуатын ажырату, байланыс желілерін
айыру,
Банктің
бағдарламалық
қамсыздандыруындағы жаңылыстар нәтижесінде
туындаған
төлемдерді
(аударымдарды)
орындауды/акцептіленген төлем тапсырмасын
орындауды кешіктіру үшін, халықаралық ақша
аударымы жүйесінің және есеп айырысуға
қатысатын
корреспондент
банктердің
функцияларын орындамау және/немесе тиіссіз
орындау үшін, қателік, дұрыс түсінбеу және
Ұйымның/Төлем карточкасын ұстаушысының
анық емес, толық емес немесе нақты емес
нұсқаулары
салдарынан
туындаған
басқа
жағдайлар үшін, үшінші тұлғалардың төлемдерді
(аударымдарды) орындамауы немесе орындауды
кешіктіруі үшін, сондай-ақ Ұйымың Шарт
талаптарын және Қазақстан Республикасының
заңнамасы талаптарын бұзуы үшін және Банктен
әуелсіз өзге себептер бойынша жауапкершілік
жүктелмейді.
4.7. Банкке Ұйым Банкке мөрдің жоғалуы және қол
үлгілері бар құжаттағы өзгерістер туралы
уақытылы ескертпеген жағдайда, сондай-ақ Ұйым
ұсынатын құжаттарда нақтылықтың болмауы
(қателіктер) үшін Ұйым мен Төлем карточкаларын
ұстаушылар алдында жауапкершілік жүктелмейді.
4.8. Банкке Ұйым мен Төлем карточкаларын
ұстаушылар арасында, соның ішінде кез келген
үшінші тұлғалармен туындайтын барлық даулар
бойынша жауапкершілік жүктелмейді.
4.9.Ұйымға осы Шарт талаптарын сақтау, төлем
құжаттары мен тізімнің дұрыс рәсімделуі үшін,
сондай-ақ Төлем карточкаларын ұстаушылардың
Төлем
карточкасының
ағымдағы
шотына
еңбекақыны қате аударуы үшін жауапкершілік
жүктеледі.
4.10. Банкке Ұйым ұсынған құжаттың негізінде
және соған сәйкес орын алған жағдайда Төлем
карточкасында Төлем карточкасын ұстаушының
тегін және атын қате көрсету үшін жауапкершілік
жүктелмейді.
5. Банк қызметтерінің құны
5.1. Керектісін таңдап, керексізін алып тастау
қажет: Қызмет көрсетудің екінші және кейінгі
жылдары үшін Төлем карточкасына жылдық
қызмет көрсеткені үшін Банктің комиссиялық
сыйақысын төлеуді Төлем карточкасын ұстаушы
өз бетінше қолданыстағы тарифтерге сәйкес
жүзеге асырады
немесе
5.2. Ұйым тиісті жылдың Төлем карточкалары
шығарылған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні
ішінде Төлем карточкасына қызмет көрсетуді
қамтамасыз етеді, Қызмет көрсетудің екінші және
кейінгі жылдары үшін Төлем карточкасына
жылдық қызмет көрсеткені үшін Банктің
комиссиялық сыйақысын Төлем карточкаларын

акцептованного платежного поручения, возникшую
в
результате
отключения
электроэнергии,
повреждения линий связи, сбоя в программном
обеспечении
Банка,
неисполнения
и/или
ненадлежащего
исполнения
функций
межбанковской системы перевода денег и банковкорреспондентов,
участвующих
в
расчетной
операции, ошибок, неверного толкования и т.п.,
возникающие вследствие неясных, неполных или
неточных
указаний
Организацией/Держателем
платежной карточки, неисполнения или задержек в
исполнении платежей (переводов) третьими лицами,
а также за нарушение Организацией условий
Договора
и
требований
законодательства
Республики Казахстан и по другим причинам, не
зависящим от Банка.
4.7. Банк не несет ответственности перед
Организацией и Держателями платежных карточек,
в случае несвоевременного извещения Организацией
Банка о фактах утери печати и изменениях в
документе с образцами подписей, а также наличия
неточностей
(ошибок)
в
предоставляемых
Организацией документах.
4.8. Банк не несет ответственности по всем спорам,
возникшим между Организацией и Держателем
платежной карточки, в том числе с любым третьим
лицом.
4.9. Организация несет ответственность за
соблюдение
условий
настоящего
Договора,
правильность оформления платежных документов и
списка, а также за ошибочное зачисление зарплат на
текущие счета Платежных карточек Держателям
платежных карточек.
4.10. Банк не несет ответственности за ошибочное
указание на Платежной карточке фамилии и имени
Держателя платежной карточки, если оно допущено
на основании и в соответствии с предоставленными
Организацией документами.
5. Стоимость услуг Банка
5.1. Выбрать необходимое, ненужное исключить:
Оплата комиссионного вознаграждения Банка за
годовое обслуживание Платежной карточки за
второй и последующий годы обслуживания
осуществляется Держателем платежной карточки
самостоятельно согласно действующим тарифам
Банка
или
Организация обязуется обеспечивать в течение 3
(трех) рабочих дней с даты выпуска Платежных
карточек соотвествующего года обслуживания
Платежной
карточки,
оплату
Держателями
платежных карточек комиссионного вознаграждения
за годовое обслуживание Платежной карточки за
второй и последующие годы обслуживания в
соответствии с тарифами Банка. В случае неоплаты
Держателем платежной карточки комиссионного
вознаграждения за
годовое обслуживание
Платежной карточки за второй и последюущие годы
обслуживания, Организация обязуется оплатить
указанное комиссионное вознаграждение в течение 3

ұстаушылар қолданыстағы тарифтерге сәйкес
жүзеге асырады. Төлем карточкасын ұстаушы
Қызмет көрсетудің екінші және кейінгі жылдары
жалдық комиссиялық сыйақыны төлемеген
жағдайда Ұйым Банк тиісті талап қойған күннен
бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде аталған
комиссиялық
сыйақыны
төлеп
беруге
міндеттенеді.
5.2. Банк қызметін төлеуді Ұйым және/немесе
Төлем карточкаларын ұстаушылар жасайды. Бұл
ретте Банк өткізетін маркетингтік акция аясында
Банк Ұйымға Шарттың №2 Қосымшасында
белгілеген талаптармен және тәртіпте жеңілдік
тарифтерін ұсынуға құқылы. Ұйымға маркетингтік
акция аясында ұсынылған жеңілдік тарифтер
Шартта
қарастырылған
негіздер
бойынша
тоқтатылған жағдайда Ұйым Банкке Шарттың 9.6.
т. қарастырылған тәртіпте жолданған тиісті
хабарламада анықталған күннен бастап осы Шарт
бойынша есептеу жүргізу қызметі үшін Төлем
карточкаларын ұстаушылардың Ағымдағы есеп
шоттарына
аударылған еңбекақы сомасының
_____ % есебімен қызмет ақысын төлейді (Ұйым
ақша аударғаны үшін комиссия төлеген жағдайда
көрсетіледі).
Бұл ретте осы Шарт бойынша кез-келген төлем
кешіккен жағдайда, оның ішінде Шарттың 2.2. т.
2.2.7. тт. көрсетілген жағдайлар орын алғанда Банк
құқылы, ал Ұйым Банкке даусыз, кері
шақырылмайтын келісімін және сотсыз даусыз
тәртіпте алдын ала келісім алмастан және
Ұйымның қосымша келісімінсіз Ұйымның банкілік
есеп шотынан, сонымен қатар Банкте ашылған
басқа банкілік есеп шотынан (шоттарынан) Шарт
бойынша Ұйымның төлеуі тиіс болғане кез-келген
берешек соманы, оның ішінде тұрақсыздық
(өсімпұлдар мен айыппұлдар), шығындар мен
шығыстар, сондай-ақ Ұйымның ағымдағы есеп
шотына қате аударылған сомаларлы акцептсіз
тәртіпте және/немесе ағымдағы есеп шоттан /
Банкіде ашылған Ұйымның өзге банкілік есеп
шоттынан (шоттарынан) алу құқығын береді,
қажет болған жағдайда Банктің конвертация жасау
сәтінде белгіленген бағам бойынша есептен
шығарылған (алынған) ақшаға конвертация
жасайды.
5.3. Шарттың 5.1. тармағында көрсетілген
комиссиялық сыйақы Банк осы Шарттың 3.1.
тармағының 3.1.4. тармақшасына келісімді
қызметтер үшін Банк Тарифтеріне өзгерістер
енгізген кезде өзгертілуі мүмкін, бұл кезде
Тараптар Шартқа сәйкес қосымша келісімге қол
қоюға міндеттенеді.
6. Еңсерілмейтін күш жағдайлары
6.1. Тараптар Шарт бойынша міндеттемелерді
орындамау және/немесе тиіссіз орындау осындай
жағдайлардың
әрекетіне
сілтеме
жасаушы
Тараппен қандай да бір жолмен алды алынбайтын
еңсерілмейтін күш жағдайларының салдарынан
мүмкін емес болған жағдайда осындай орындамау

(трех) рабочих дней с даты предъявления Банком
соответствующего требования.
5.2. Оплата услуг Банка производится Организацией
и/или Держателями платежных карточек в
соответствии с Тарифами Банка. При этом в рамках
проводимой Банком маркетинговой акции, Банк
вправе предоставить Организации льготные тарифы
на условиях и в порядке, установленных в
Приложении №2 к Договору. При отмене льготных
тарифов, предоставляемых Организации в рамках
маркетинговой
Акции,
по
основаниям,
предусмотренным
Договором,
Организация
оплачивает Банку за услуги зачисления по
настоящему Договору в день перечисления из
расчета _____ % от перечисляемой суммы зарплаты,
зачисляемой на текущие счета Держателей
платежных карточек с даты, определенной в
соотвествующем
уведомолении
Банка,
направленном в порядке, предусмотренном п. 9.6.
Договора.
При этом, в случае задержки любой оплаты по
настоящему Договору, в том числе, при наступлении
случая, указанного в пп. 2.2.7. п. 2.2 Договора, Банк
вправе, а Организация предоставляет Банку
безусловное, безотзывное согласие и право
списывать во внесудебном бесспорном порядке без
получения
предварительного
уведомления и
дополнительного
согласия
Организации
с
банковского счета Организации, а также с иного (ых) банковского (-их) счета (-ов), открытого (-ых) в
Банке, любые суммы задолженности, подлежащие
оплате Организацией по Договору, включая, но не
ограничиваясь, суммы неустоек (пени, штрафы),
расходов и издержек, а также суммы, ошибочно
зачисленные на текущий счет Организации, в
безакцептном порядке и/или путем прямого
дебетования текущего счета/иного (-ых) банковского
(-их) счета (-ов) Организации, открытого (-ых) в
Банке, при необходимости производя конвертацию
списанных (изъятых) денег по курсу Банка по
покупке/продаже валюты, установленному на
момент совершения конвертации.
5.3. Комиссионное вознаграждение, указанное в п.
5.1. Договора, может быть изменено при внесении
Банком изменений в Тарифы Банка за услуги
согласно пп. 3.1.4 п. 3.1. настоящего Договора, в
этом случае Стороны обязуются подписать к
Договору
соответствующее
дополнительное
соглашение.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за
неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору, если исполнение и/или
надлежащее исполнение обязательств оказалось
невозможным вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, которые не могли быть
предотвращены
никаким
образом
Стороной,
ссылающейся на действие таких обстоятельств.
6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы
относятся: стихийные бедствия, землетрясения, сель,

және/немесе
тиіссіз
орындау
үшін
жауапкершіліктен босатылады.
6.2. Еңсерілмейтін күш жағдайларына келесілер
жатады: табиғи апаттар, жер сілкіністері, сел,
табиғи өрттер, уәкілетті органдардың тыйым салу
немесе шектеу сипатындағы актілері, электр
қуатымен қамтамасыз ету желілерін айыру,
Тараптар
пайдаланатын
бағдарламалық
қамсыздандырудағы
жаңылыстар,
байланыс
желілерінің қызмет етуін тоқтатуы.
6.3. Еңсерілмейтін күш жағдайлары әсер ететін
Тарап екінші Тарапқа осындай жағдайлардың
туындауы туралы олар туындаған күннен бастап 3
(үш) күнтізбелік күн ішінде ескертуі тиіс:
- Ұйым – жазбаша;
- Банк – сәйкес ақпаратты Банктің операциялық
бөлімшесінде және/немесе Интернет желісіндегі
ресми сайтында орналастыру арқылы.
6.4. Шарттың 6.2. тармағында
көзделген
жағдайларда
Тараптардың
міндеттемелерді
орындау мерзімі еңсерілмейтін күш жағдайлары
(олардың
салдарлары)
әсер
еткен
және
міндеттемелер
Тарап(-тар)пен
тиісінше
орындалмайтын уақытқа сәйкес жылжтылады.
6.5. Еңсерілмейтін күш жағдайлары туындаған
күннен бастап қатарынан 30 (отыз) күнтізбелік
күннен артық жалғасса, Тараптардың кез келгені
Шартты бұзу күніне дейін кемінде 10 (он)
күнтізбелік күн бұрын екінші Тарапқа ескерте
отырып біржақты соттан тыс тәртіпте Шартты
орындаудан бас тартуға құқылы:
- Ұйым – жазбаша;
- Банк сәйкес ақпаратты Банктің операциялық
бөлімшелерінде және/немесе Банктің Интернет
желісіндегі ресми сайтында орналастыру арқылы.
7. Дауларды шешу
7.1. Тараптар арасында осы Шарт бойынша
туынгдайтын барлық даулар келіссөздер арқылы
шешіледі.
Тараптар
келісімге
келмеген
келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес шешіледі.
7.2. Тараптар осы Шарт бойынша барлық ықтимал
наразылықтар Тараптармен туындаған мезеттен
бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде қарастырылуы
тиіс деп белгілейді.
8. Шарттың әрекет ету мерзімі және оны
өзгерту мен бұзу тәртібі
8.1. Осы Шарт екі Тараптың уәкілетті өкілдері қол
қойған мезеттен бастап күшіне енеді.
8.2. Осы Шарттың әрекет ету мерзімі қол қойылған
күннен бастап 1 (бір) жылға теңестіріледі.
8.3. Осы Шарттың әрекет ету мерзімі Тараптардың
бір де бірі Шарттың әрекет ету мерзімі аяқталатын
күнге дейін 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын оны
бұзу туралы мәлімдемесе, әрбір келесі жылға
ұзартылады.
8.4. Шартқа енгізілетін барлық өзгерістер мен
толықтырулар жазбаша түрде рәсімделіп, екі
Тараптың уәкілетті өкілдері қол қойған жағдайда

природные пожары, акты уполномоченных органов
запретительного или ограничительного характера,
отключение электроэнергии, сбои программного
обеспечения,
используемого
Сторонами,
прекращение
функционирования
линий
коммуникаций (связи).
6.3.
Сторона,
подвергающаяся
действию
обстоятельств
непреодолимой
силы,
должна
уведомить другую Сторону о наступлении таких
обстоятельств в течение 3 (трех) календарных дней с
даты их наступления:
− Организация письменно;
− Банк путем размещения соответствующей
информации в операционном подразделении Банка
и/или официальном сайте в сети Интернет.
6.4. В случаях, предусмотренных п. 6.2. Договора,
срок
исполнения
обязательств
Сторонами
отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действуют такие обстоятельства (их
последствия) и обязательства не могут быть
выполнены надлежащим образом Стороной (-ами).
6.5.
В
случае
продолжения
обстоятельств
непреодолимой силы свыше 30 (тридцати)
календарных дней подряд с даты их возникновения
любая из Сторон вправе отказаться от исполнения
Договора в одностороннем внесудебном порядке, с
уведомлением об этом другой Стороны не менее чем
за 10 (десять) календарных дней до даты
прекращения Договора:
− Организация письменно;
− Банк путем размещения соответствующей
информации в операционных подразделениях Банка
и/или на официальном сайте Банка в сети Интернет
7. Разрешение споров
7.1. Все споры, возникающие между Сторонами по
настоящему Договору, разрешаются посредством
переговоров. Разногласия, по которым Стороны не
достигли
договоренности,
разрешаются
в
соответствии с законодательством Республики
Казахстан.
7.2. Стороны устанавливают, что все возможные
претензии по настоящему Договору должны быть
рассмотрены Сторонами в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента их получения.
8. Срок действия и порядок его изменения и
расторжения Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента
его подписания уполномоченными представителями
обеих Сторон.
8.2.
Срок
действия
настоящего
Договора
устанавливается равным 1 (одному) году с даты его
подписания.
8.3.
Срок
действия
настоящего
Договора
продлевается на каждый последующий год, если ни
одна из Сторон за 30 (Тридцать) календарных дней
до даты окончания срока действия Договора не
заявит о его расторжении.
8.4. Все изменения и дополнения, вносимые в
Договор, действительны при их оформлении в

жарамды болып саналады және алдағы уақытта
Шарттың 3.1. тармағының 3.1.4. тармақшасына
келісімді Банк тарифтеріне Банкпен біржақты
тәртіпте
енгізілетін
өзгерістер
мен
толықтыруларды қоспағанда, осы Шарттың
ажырамас бөлігі болып табылады.
8.5. Тараптардың әрқайсысы болжамды бұзу
күніне де
йін кемінде 30 (отыз) күнтізбелік
күн бұрын екінші Тарапқа жазбаша түрде ескерте
отырып біржақты соттан тыс тәртіпте Шарттың
мерзімінен бұрын бұзуға құқылы. Осы мерзім
ішінде Тараптар өзара есеп айырысуды жүргізеді.
8.5.1. Осы Шарт бұзылған жағдайда, сондай-ақ
Ұйым мен Төлем карточка(-лар)сын ұстаушы(лар)ның
арасындағы
еңбек
қатынастарын
тоқтатқан жағдайда Шарт шеңберінде анықталған
Төлем
карточка(-лар)сын
ұстаушы(-лар)ның
ағымдағы шот(-тар)ына/Төлем карточка(-лар)сына
қызмет көрсету шарттары Төлем карточка(лар)сын ұстаушы(-лар)сы үшін тоқтайды, Банк
Төлем
карточка(-лар)сын
ұстаушы(-лар)сына
осындай жағдайлар туындаған кезде Төлем
карточкасын беру және пайдалану туралы шартпен
анықталған шарттарда Төлем карточка(-лар)сын
ұстаушы(-лар)ға ағымдағы шот(-тар)ына/Төлем
карточка(-лар)сына
қызмет
көретуді
жалғастырады.
9. Қорытынды ережелер
9.1. Тараптардың әрқайсысы екінші Тараптан
алынған, соның ішінде заңмен қорғалатын
қаржылық және өзге ақпараттың құпиялылығын
сақтауға міндеттенеді. Осындай ақпаратты үшінші
тұлғаларға тапсыру (автоматтандыру құралдарын
пайдаланумен және пайдаланусыз) тек барлық
Тараптардың жазбаша келісімімен ғана, сондай-ақ
Қазақстан
Республкасының
қолданыстағы
заңнамасымен және Шарт талаптарымен көзделген
жағдайларда мүмкін болады.
9.2. Осы Шартқа қол қою арқылы Ұйым Шарттың
9.1. тармағында көрсетілген құпиялылық туралы
ереже келесі жағдайларға таралмайтындығына
өзінің шартсыз келісімін береді:
- жоғарыда көрсетілген ақпаратты/мәліметтерді
тұлғаларға
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына сәйкес негіздемелер бойынша, соның
ішінде Банк қызметіне сыртқы аудитті жүргізу
мақсатымен тапсыру;
- ақпаратты ұйымдарға, соның ішінде үлестес
және Банкпен ерекше қатынастармен байланысты
тұлғаларға, акционерлерге, Банк қызметіне
тексеруді және/немесе талдауды жүргізуге,
сондай-ақ Банк қызметіне бақылаудың өзге
түрлерін жүзеге асыруға уәкілетті (заңға, шартқа
байланысты немесе өзге де әдіспен) Банктің
басқару органдарының мүшелеріне көрсетілген
әрекеттерді жүзеге асыру мақсаттары үшін
тапсыру;
- ақпаратты ағымдағы шотқа/Төлем карточкасын
беру және пайдалану туралы шарт шеңберінде
шығарылатын төлем карточкасына қызмет көрсету

письменном виде и подписании уполномоченными
лицами обеих Сторон и в дальнейшем являются
неотъемлемой частью настоящего Договора, за
исключением изменений и дополнений, вносимых в
одностороннем порядке Банком в тарифы Банка
согласно пп. 3. 1.4. п. 3.1. Договора.
8.5. Каждая из Сторон имеет право досрочно
расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном
порядке, уведомив об этом в письменной форме
другую Сторону, не менее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты его предполагаемого
расторжения. В течение этого срока Стороны
производят взаиморасчеты.
8.5.1. В случае расторжения настоящего Договора, а
также в случае прекращения трудовых отношений
между Организацией и Держателем (-ями)
платежной
(-ых)
карточки
(-чек),
условия
обслуживания текущего (-их) счета (-ов)/Платежной
(-ых) карточки (-чек) Держателя (-ей) платежной (ых) карточки (-чек), определенные в рамках
Договора прекращают действовать для Держателя (ей) платежной (-ых) карточки (-чек), Банк
продолжает оказывать Держателю (-ям) платежной
(-ых) карточки (-чек) услуги по обслуживанию
текущего (-их) счета (-ов)/Платежной (-ых) карточки
(-чек) Держателя (-ей) платежной (-ых) карточки (чек) на условиях, определяемых Договором о выдаче
и использовании Платежной карточки при
наступлении таких обстоятельств.
9. Заключительные положения
9.1. Каждая из Сторон обязуется сохранять
конфиденциальность
финансовой
и
прочей
информации, в том числе охраняемой законом,
полученной от другой Стороны. Передача такой
информации
(с
использованием
средств
автоматизации и без таковых) третьим лицам
возможна только с письменного согласия всех
Сторон, а также в случаях, предусмотренных
действующим
законодательством
Республики
Казахстан и условиями Договора.
9.2.
Подписанием
настоящего
Договора,
Организация выражает свое безусловное согласие о
том, что положения о конфиденциальности,
указанные в п. 9.1. Договора, не распространяются
на случаи:
предоставления
вышеуказанной
(-ых)
информации/сведений лицам по основаниям, в том
числе с целью проведения внешнего аудита
деятельности Банка,
и/или в соответствии с
законодательством Республики Казахстан;
- предоставления информации организациям, в том
числе аффилиированным и иным связанным с
Банком лицам, акционерам, членам органов
управления Банка, уполномоченным (в силу закона,
договора или любым иным образом) на проведение
проверок и/или анализа деятельности Банка, а
также на осуществление иных форм контроля за
деятельностью Банка, для целей осуществления
ими указанных действий;
- предоставления информации организациям,

мақсаттары үшін Ұйымның/Төлем карточкаларын
ұстаушылардың
ағымдағы
шоттарына/Төлем
карточкаларға қызмет көрсетуге қатысатын
ұйымдарға,
соның
ішінде
процессингтік
ұйымдарға тапсыру;
- ақпаратты Банкпен Шарт бойынша Банк
пайдасына берешекті борышкерлердің өтеуін
қамтамасыз ету бойынша қызметті жүзеге
асыратын үшінші тұлғаларға тапсыру;
- ақпаратты Банк қызметтері туралы ақпараттық
және жарнамалық хабарламаларды тапсыру үшін
Ұйыммен телефон байланысын жүзеге асыру
мақсаттары үшін Банк құпиялылық туралы келісім
жасаған үшінші тұлғаға тапсыру;
- ақпаратты Банк Шарт бойынша құқықтарын
толығымен немесе белгілі бір бөлігін осы
тұлғаларға тапсырған жағдайда үшінші тұлғаларға
тапсыру (соның ішінде құқықтарды тапсыру,
борышты аудару, талап ету құқықтарын басқару
функцияларын тапсыру кезінде, соның ішінде
төлемдерді қабылдау және төлемнің уақытылы
болуына бақылау жүргізу функцияларын қоса
алғанда);
- Шарт бойынша Ұйымның Банк алдындағы
берешегін өтеу бойынша
міндеттемелерін
орындауды үшінші тұлғалардан қабылдау;
- Қазақстан Республикасының заңсыз жолмен
алынған табыстарды заңдастыру (ағылуы) және
терроризмді қаржыландыруға қарсы әрекет ету
саласындағы заңнамасы шеңберінде.
9.3. Ұйым Банкке Қазақстан Республикасының
валюталық және/немесе өзге заңнамасымен
белгіленген негіздемелер бойынша және шектерде
жүргізілген операциялар туралы Қазақстан
Республикасының Ұлттық банкін және өзге
мемлекеттік органдарды хабарландыру құқығын
ұсынады.
9.4. Шарт шеңберінде Банк немесе Ұйым үшін
құрастырылған кез келген ескерту, талап немесе
сұраныс жазбаша түрде ұсынылады. Осындай
ескерту, талап немесе сұраныс қолма қол
тапсырылғанда, пошта немесе шабарман арқылы
немесе өзге байланыс түрі арқылы Тараптың
Шарттың 10 бөлімінде анықталған мекен-жайы
бойынша
жеткізілген
жағдайда
тиісінше
ұсынылған немесе жолданған болып саналады.
Жалпыға ортақ сипаттағы ескертулер сәйкес
ақпаратты Банктің операциялық бөлімшесінде
және/немесе Банктің Интернет желісіндегі ресми
сайтында орналастыру арқылы жүзеге асырылады.
9.5. Барлық құжаттар және хат-хабар алмасу
Тараптармен мемлекеттік немесе орыс тілінде
немесе өзге тілдерде орындалуы мүмкін. Бұл кезде
мемлекеттік/шетел
тілінде
орындалса,
мүмкіндігінше орыс тіліндегі аудармасы болуы
тиіс, бұл кезде орыс тіліндегі мәтін Банк пен Ұйым
арасындағы
өзара
қарым-қатынастардағы
аударманың негізгі нұсқасы (басым күшке ие)
болып табылады.
9.6. Ескерту, талап (наразылық), сұраныс алынған
болып саналады:

участвующим в обслуживании текущих счетов
Организации/Держателей
платежных
карточек/Платежных
карточек,
для
целей
обслуживания
текущего
счета/Платежных
карточек, выпускаемых в рамках Договора о
выдаче и использовании Платежной карточки, в
том числе процессинговой организации;
- предоставления информации третьим лицам,
которые по договору с Банком осуществляют
деятельность
по
обеспечению
погашения
должниками в пользу Банка задолженности;
- предоставления информации третьей стороне, с
которой у Банка заключено соглашение о
конфиденциальности, в целях осуществления
телефонной связи с Организацией для передачи
информационных и рекламных сообщений об
услугах Банка;
- предоставления информации третьим лица в
случае передачи Банком всех или части прав по
Договору этим лицам (в том числе при уступке
прав, переводе долга, при передаче функций
управления правами требования, включая функции
по приему платежей или контролю за
своевременностью уплаты);
- принятия исполнения обязательств Организации
по Договору от третьих лиц по погашению
задолженности перед Банком;
- в рамках законодательства Республики Казахстан
в сфере противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных незаконным путем, и
финансированию терроризма.
9.3. Организация предоставляет Банку право
информировать Национальный Банк Республики
Казахстан и другие государственные органы о
проведенных операциях по основаниям и в
пределах, установленных валютным и/или иным
законодательством Республики Казахстан.
9.4. Любое уведомление, требование или запрос,
составленные в рамках Договора для Банка или для
Организации будут представляться в письменном
виде. Такое уведомление, требование или запрос
рассматриваются
как
должным
образом
представленные или направленные, когда они
вручены лично, доставлены по почте или
курьерской связью или иными видами связи по
адресу Стороны, определенному в разделе 10
Договора. Уведомления публичного, общего
характера осуществляются путем размещения
соответствующей информации в операционном
подразделении Банка и/или на официальном сайте
Банка в сети Интернет.
9.5. Все документы и корреспонденция могут
выполняться Сторонами на государственном или
русском либо других языках. При этом, если они
выполняются на государственном/иностранном
языке, то должны по возможности сопровождаться
переводом на русский язык, при этом текст на
русском языке будет основным вариантом перевода
(иметь
преимущественную
силу)
во
взаимоотношениях между Банком и Организацией.
9.6. Уведомление, требование (претензия), запрос



шабарманмен жолданған кезде – сәйкес
белгісімен алған күні;
 тапсырыс хатымен жолдаған кезде –
жөнелтілгеннен кейін 3-күні (пошта ұйымы
жөнелту кезінде берген құжаттың мерзімі
бойынша);
 Банктің
операциялық
бөлімшесінде
және/немесе Банктің Интернет желісіндегі
ресми сайтында орналастыру кезінде –
орналастыру күні;
 электронды пошта/ SMS-хабарлама жолдау
кезінде – жөнелтілген күні.
9.7. Тараптар арасындағы Шарт жасалғанға дейін
орын алған Шартта баяндалған сұрақтар бойынша
барлық алдыңғы келісімдер, келісушіліктер,
келіссөздер және хат-хабар алмасу осы Шарт
жасалған күннен бастап күшін жояды.
9.8. Шартпен және Карточкаларды пайдалану
ережелерімен көзделмегеннің барлығына қатысты
Тараптар
Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.
9.9. Шарт бірдей заңдық күшке ие 2 (екі) балама
нұсқасында мемлекеттік және орыс тілдерінде
жасалды, қол қойылды және Тараптардың
әрқайсысына тапсырылды. Шарттың мемлекеттік
және орыс тілдеріндегі мәтіндері түрліше оқылған
жағдайда Шарттың орыс тіліндегі мәтіні басым
күшке ие болады.
10.
Тараптардың орналасқан
орындары, деректемелері және
қолдары:

считается полученным (-ой):
 при отправке нарочным (курьером) – в день
получения с соответствующей отметкой;
 при отправке заказным письмом – на 3
(третий) день после отправки (по дате
документа, выданным организацией почты
при отправке).
 при
размещении
в
операционном
подразделении Банка и/или на официальном
сайте Банка в сети Интернет, - в день
размещения;
 при отправке по электронной почте/SMSуведомления - в день отправки.
9.7.
Все
предварительные
соглашения,
договоренности, переговоры и переписка между
Сторонами по вопросам, изложенным в Договоре,
имевшие место до его заключения, теряют силу с
даты заключения настоящего Договора.
9.8. Во всем остальном, что не предусмотрено
Договором и Правилами пользования Карточками,
Стороны
руководствуются
действующим
законодательством Республики Казахстан.
9.9. Договор составлен на государственном и
русском языках в 2 (двух) подлинных экземплярах,
имеющих
одинаковую
юридическую
силу,
подписан и вручен каждой из Сторон. В случае
разночтения
текстов
Договора
между
государственным
и
русским
языками,
преимущественную силу имеет текст Договора на
русском языке.

11.

Места нахождения, реквизиты и подписи Сторон:
«Банк»
«Организация»
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)/Банк ВТБ Наименование/Атауы:
(Қазақстан) АҚ ЕҰ
________________________________________
_____________________________________
Местонахождение/Орналасқан
жері:
адрес/мекенжайы: Республика Казахстан, г./қ. _______________________________
______________________________,
БИН/БСН:
ул./көш. _______________, _______
___________________________________________
______________________________
ИИК
№
/
ЖСК
№:
в ____________________________
__________________________________________
БИК/БСК _____________________
в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)/ Банк ВТБ
БИН/БСН _______________________
(Қазақстан) АҚ ЕҰ
код _____
сектор экономики _____
код резидентства _____

От Банка/________ атынан
_________________________________
(должность/ лауазымы)
__________________________________
Ф.И.О./ аты-жөні
_________________________________
подпись/ қолы
м.о./м.п.

От Организации/_________________атынан
_________________________________
(должность/ лауазымы)
__________________________________
Ф.И.О./ аты-жөні
_________________________________
подпись/ қолы
м.о./м.п.

«___» _______20__ жылғы № _____ Еңбекақыны
/өзге төлемдерді аудару бойынша банктік
қызмет көрсету шартының 1 Қосымшасы/
Приложение 1
к Договору банковского обслуживания
по зачислению заработной платы/иных
выплат № _____ от «___» _______20__г.
«____» ____________ 20__ ж./г.

г. ___________ қ.

Төлем карточкасын ұстаушымен еңбек қатынастарын тоқтату
туралы ескерту/Уведомление о прекращении трудовых отношений
с Держателем платежной карточки
Жеке басын
куәландыра
тын
құжаттың
деректері
Төлем
(нөмірі
карточкасын
Жеке басын
және
Төлем
ұстаушының куәандыратын
сериясы,
Ағымдағ
№
карточка
(қызметкерді
құжаттың
қашан және
ы шот
р/
сының
ң)
түрі/Вид
кіммен
нөмірі/Но
н/
түрі/Тип
Т.А.Ә./Ф.И.О.
документа,
берілді)/
мер
п\
Платежн
Держателя
удостоверяДанные
текущего
п
ой
платежной
ющего
документа,
счета
карточки
карточки
личность
удостоверя
(работника)
ющего
личность
(номер и
серия, кем и
когда
выдан)

Еңбек
қатынаст
арын
тоқтату
күні/Дата
прекраще
-ния
трудовых
отношен
ий

1.
2.
От имени ________________________________________________________________ атынан:
(Ұйымның атауы/наименование Организации)
Ұйымның жетекшісі/Руководитель Организации
__________________
/__________________/
Бас бухгалтер/Главный бухгалтер
__________________ /__________________/
М.О./М.П.
Орындаушы/Исполнитель
__________________ /__________________/
Тел.
Қабылдады/Получил (-а)
Банк үшін/За Банк:
________________________
/_____________________/
М.О./М.П.

Приложение №2
к Договору банковского обслуживания по
зачислению заработной платы/иных выплат
№______ от г.
Условия
маркетинговой акции, проводимой Банком по зарплатному проекту
1.
В настоящих Условиях используются следующие термины и сокращения:
1)
Акция – маркетинговое мероприятие, проводимое Банком в рамках зарплатного проекта, условия
которой утверждены протоколом заседания Правления Банка № ____ от _______;
2)
Базовые (стандартные) тарифы - тарифы на банковское обслуживание, действующие на дату
подписания Договора банковского обслуживания по зачислению заработной платы/иных выплат (далее –
Договор) или на дату взимания комиссии при несоблюдении Организацией пункта 2 настоящих Условий
с учетом п. 5.2. Договора;
3)
Держатель платежной карты - физическое лицо - работник Организации на чье имя Банком
выпущена платежная карточка в рамках Акции, в соответствии с Договором об открытии текущего счета,
о выдаче и использовании дебетной платежной карточки международной платежной системы VISA
International.
4)
Зарплатный проект - услуги, осуществляемые Банком Организации, в рамках Договора по
зачислению заработной платы / иных выплат;
5)
Льготные тарифы - тарифы на банковское обслуживание со ставками ниже, чем базовые
(стандартные) тарифы, предоставляемые Организации в рамках настоящей Акции;
2.
Банк, предоставляет Льготные тарифы, указанные в п. 3 Условий, которые применяются 6 месяцев
с момента подписания Договора, и могут быть пролонгированы Банком при непрерывном поддержании
Организацией ежемесячного фонда оплаты труда от 1 000 000 (один миллионов) тенге и более;
В рамках Акции, Организации, без дополнительной оплаты предоставляется услуга по зачислению
заработной платы на банковские счета Держателей платежных карт .
3.
Оказание иных услуг осуществляется Банком в рамках действующих Базовых тарифов, в
соответствии с внутренними документами Банка.
4.
В случае соблюдения Организацией условий акции согласно пункту 2 Условий в течение 6
(шести) месяцев (не более 5% отклонения от заявленных оборотов), с даты подписания Договора,
действие Льготного тарифа, указанного в пункте 3 Условий, пролонгируется.
5.
В случае выявления Банком факта несоблюдения Организацией требований Акции (более 5%
отклонения от заявленных оборотов) Льготный тариф, указанный в пункте 3 Условий подлежит отмене и
переводу на действующий Базовый (стандартный) тариф с учетом п. 5.2. Договора. При этом,
недополученная за период с момента несоблюдения Организацией требований Акции до момента
изменения тарифа, комиссия за зачисление заработной платы на банковские счета Держателей
платежных карт в размере Базового (стандартного) тарифа, взиманию не подлежит.
От Банка/________ атынан
_________________________________
(должность/ лауазымы)
__________________________________
Ф.И.О./ аты-жөні
_________________________________
подпись/ қолы
м.о./м.п.

От Организации/_________________атынан
_________________________________
(должность/ лауазымы)
__________________________________
Ф.И.О./ аты-жөні
_________________________________
подпись/ қолы
м.о./м.п.

______ж. №______ Еңбекақыны/өзге
төлемдерді аудару бойынша банкілік

қызмет көрсету шартына №2 Қосымша
Еңбекақы жобасы бойынша Банк жүргізетін маркетингтік акцияның
Талаптары
1.
Осы Талаптарда келесі терминдер мен қысқартылған сөздер пайдаланылады:
1) Акция – еңбекақы жобасы аясында Банк жүргізілген маркетингтік іс-шара, оның талаптары Банк
Басқармасының _______ жылғы отырысының № ____ хаттамасымен бекітілген;
2) Базалық (стандартты) тарифтер – Жалақыны/өзге төлемдерді аудару бойынша банкілік қызмет көрсету
Шартына (бұдан әрі- Шарт) қол қойған күні немесе Ұйым Шарттың 5.2.т. ескере отырып, осы
Талаптардың 2 тармағын сақтамаған жағдайда комиссия алынатын күні қолданыста болған банкілік
қызмет көрсету тарифтері;
3) Төлем картасын ұстаушы – жеке тұлға – ағымдағы есеп шот ашу, VISA International халықаралық төлем
жүйесінің дебеттік төлем карточкасын беру және пайдалану туралы Шартқа сәйкес Акция аясында оның
атына Банк төлем карточкасын шығарған Ұйым қызметкері;
4) Жалақы жобасы - Жалақыны/өзге төлемдерді аудару бойынша шарт аясында Ұйымға Банкпен жүзеге
асырылатын қызметтер;
5) Жеңілдік тарифтері – базалық (стандартты) тарифтерден төмен мөлшерлемемен осы Акция аясында
Ұйымға ұсынылатын банкілік қызмет көрсеткені үшін тарифтер;
2. Банк Талаптардың 3 т. көрсетілген Жеңілдік тарифтерін ұсынады, ол тарифтер Шартқа қол қойған
сәттен бастап 6 ай қолданылады, және Ұйымның еңбекақыны ай сайын төлеу қорын 1 000 000 (бір
миллион) теңгеден және одан да көп үздіксіз қолдау кезінде Банкпен ұзартылуы мүмкін:
Акция аясында Ұйымға қосымша төлеусіз Төлем карточкасын ұстаушылардың банкілік есеп
шоттарына еңбекақы аудару қызметі ұсынылады.
3. Банкпен өзге қызметтерді көрсету Банктің ішкі құжаттарына сәйкес қолданыстағы Базалық тарифтер
аясында жүзеге асырылады.
4. Ұйым Талаптардың 3 тармағында көрсетілген Жеңілдік тарифтің әрекет ету, Шартқа қол қойған күннен
бастап 6 (алты) ай ішінде осы Талаптардың 2 тармағына сәйкес Акция талаптарын сақтаған жағдайда
ұзартылады (мәлімделген айналымнан ауытқу 5%-дан артық емес).
5. Банк Ұйымның Акция талаптарын сақтамау фактісін анықтаған жағдайда (мәлімделген айналымнан
ауытқу 5%-дан артық болған жағдайда) Талаптардың 3 тармағында көрсетілген Жеңілдік тарифі
тоқтатылуға және Шарттың 5.2. т. ескере отырып, қолданыстағы Базалық (стандартты) тарифке
ауыстырылуға жатады. Бұл ретте Ұйымның Акция талаптарын сақтамау сәтінен бастап тариф өзгерген
сәтке дейінгі алынбаған Төлем карталарын ұстаушылардың банкілік есеп шоттарына еңбекақы аударғаны
үшін комиссия Базалық (стандартты) тарифтер мөлшерінде алынуға жатпайды.
От Банка/Банк атынан
_________________________________
(должность/ лауазымы)
__________________________________
Ф.И.О./ аты-жөні
_________________________________
подпись/ қолы
м.о./м.п.

От Организации/Ұйым атынан
_________________________________
(должность/ лауазымы)
__________________________________
Ф.И.О./ аты-жөні
_________________________________
подпись/ қолы
м.о./м.п.

