Заңды тұлғаның ағымдағы шотын ашу туралы,
дебеттік тӛлем карточкасын беру және пайдалану
туралы қосылу шартының 2 қосымшасы/
Приложение 2 к Договору присоединения об
открытии текущего счета юридического лица, о
выдаче и использовании корпоративной дебетной
платежной карточки

Кір./Вх. № _______________________
«____» ________ _______ж./г.
(Ӛтініш беру күін/дата подачи Заявления)

Заңды тұлғаның ағымдағы шотын ашу туралы, дебеттік төлем карточкасын беру және пайдалану туралы
қосылу шартын бұзу туралы өтініш 1/Заявление1 о расторжении Договора присоединения об открытии
текущего счета юридического лица, о выдаче и использовании корпоративной дебетной платежной карточки
Кімге/В __________________________________________________________________________________________
(Банк бӛлімшесінің атауы/наименование подразделения Банка)

Кімнен/От ____________________________________________________________________________________
(заңды тұлғаның атауы/наименование юридического лица, включая организационно-правовую форму)

в лице __________________________________________________________________________________________
мырза(ханым),
(лауазымы/тегі, аты, әкесінің аты/должность, фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________________________негізінде әрекет ететін /
действующего (-ей) на основании _____________________________________________________________________.
Байланыс тұлға: /Контактное лицо:
___________________________________________________________________________

(лауазымы, тегі, аты, әкесінің атын (болған кезде))/ (должность, фамилия, имя, отчество (полностью))

Ұялы телефоны/ Мобильный телефон: _______________________________________
e-mail мекен-жайы:/e-mail адрес: ___________________________________________
Жұмыс телефоны:/ Рабочий телефон: ________________________________________
Осымен Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ (мәтін бойынша –
Банк) осы Ӛтінішті алған күннен бастап 30 (отыз)
күнтізбелік күні аяқталу бойынша Шарттың талаптарына
сәйкес, Банкпен «_____» ____________ жылы жасалған,
Заңды тұлғаның ағымдағы шотын ашу туралы, дебеттік
тӛлем карточкасын беру және пайдалану туралы қосылу
шартын (бұдан әрі – Шарт) бұзу туралы ескертемін1

Настоящим уведомляю ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) (по
тексту – Банк) о расторжении Договора присоединения
об открытии текущего счета юридического лица, о
выдаче и использовании корпоративной дебетной
платежной карточки, заключенного с Банком от «_____»
____________ года (далее – Договор), в соответствии с
условиями Договора по истечении 30 (тридцати)

1

Банк барлық белгілерді ұсынғаннан кейін, осы Ӛтініш Шарттың ажырамас бӛлігі болып табылады/Настоящее Заявление после
проставления всех отметок Банком будет являться неотъемлемой частью Договора. Әр баған толтырылуы тиіс, бағанда деректер
болмаған жағдайда, сызықша қойылады. Осы Ӛтініштің әр беті Клиенттің тарапынан – Клиенттің қолымен куәландырылуы,
Банктің тарапынан – Банктің операциялық бӛлімшесінің маманының мӛртаңбасымен куәландырылуы тиіс/Каждая графа должна
быть заполнена, в случае отсутствия данных в графе ставится прочерк. Каждая страница настоящего Заявления должна быть со
стороны Клиента - заверена подписью Клиента, со стороны Банка - заверена штампом специалиста операционного подразделения
Банка.
Клиенттің атынан/От Клиента:
___________________________

Банктің атынан/От Банка:

(қолы/м.о./подпись/м.п.)

(мӛртаңба аты/ место штампа)

1

календарных дней с даты получения Банком настоящего
Заявления1.
Ағымдағы
шоттың
№
_______________________________
(ЖСК)/
№
(ИИК)
текущего
счета
_______________________________ в ____________________________ (валютада/валюта)
Бір уақытта тӛлем карточкасын жоюды(жабуды) 2
сұраймыз/Просим одновременно аннулировать (закрыть)1
платежную карточку:
Осымен Клиент осы Ӛтінішті Банк алған күннен бастап
Шартты бұзу күніне осы ағымдағы шотты соңынан
жабумен (тӛменде кӛрсетілген ескерпеде кӛрсетілген
жағдайларды қоспағанда), аталған Шарттың шеңберінде
ашылған ағымдағы шот бойынша тӛлем карточкасына
қызмет кӛрсету және қызметтерді ұсыну Банкпен
тоқтатылатыны туралы ескерілді және келіеді, сонымен
осы ӛтініш Банкке түскен күнге дейін жүзеге асырылған
барлық карточкалық операциялар Клиенттің орындауына
жатады.
Жабу күніне жоғарыда аталған ағымдағы шоттағы
ақшаның қалдық сомасын қажет болан кезде, Банктің
қолданыстағы тарифтеріне2 келісімді, комиссиялық
сыйақыны, тӛменде кӛрсетілген ескертпеде кӛрсетілген
жағдайларды
қоспағанда,
Клиенттің
тӛлем
тапсырмасында кӛрсетілген деректемелер бойынша
тӛлеуді сқраймыз3.
Ағымдағы шоттағы ақшаның қалдығын аударуды жүзеге
асыру үшін Банкке Шаррты бұзу күнінен кеш емес
(операциялық күн аяқталуына дейін) тӛлем тапсырманы
ұсынуға міндеттенеміз.
«_____»_____________ 20__г.
____________________________________

№ _______________________________________________
Настоящим Клиент уведомлен и согласен о том, что с
даты получения Банком настоящего Заявления, Банком
будет
прекращено
обслуживание
платежной
карточки
и
предоставление
услуг
по
текущему счету, открытому в рамках указанного
Договора, с последующим закрытием
данного
текущего счета в дату расторжения Договора
(за исключением случаев, указанных в нижеуказанном
примечании3), при этом все карточные операции,
осуществленные до даты поступления в Банк настоящего
Заявления, подлежат Клиентом исполнению.
Сумму остатка денег, находящихся на вышеуказанном
текущем счете на дату закрытия, просим при
необходимости,
с
оплатой
комиссионного
вознаграждения согласно действующим тарифам Банка3,
по реквизитам, указанным в платежном поручении
Клиента, за исключением случаев, указанных в
нижеуказанном примечании4.
Для осуществления перечисления остатка денег на
текущем счете обязуемся представить в Банк платежное
поручение не позднее даты расторжения Договора (до
окончания операционного дня).

(ТАӘ, лауазымы/должность, ФИО)

_____________________________________
(ТАӘ, лауазымы/должность, ФИО)

_______________________
( бірінші қол/первая подпись)

_______________________
(екінші қол/вторая подпись)

БАНКТІҢ БЕЛГІЛЕРІ:/ОТМЕТКИ БАНКА:
Тӛлем карточка қайтарылды/Платежная карточка возвращена:
1

Егер Клиент Шарттың талаптарында кӛзделген берешекті тӛлеу бойынша, соның ішінде Банк алдындағы міндеттерін
орындамаса, Шарт толық орындауға дейін тиісті бӛлігінде әрекет етеді/Если Клиент не исполняет предусмотренные условиями
Договора обязанности по оплате задолженности, в том числе перед Банком, Договор действует в соответствующей части до
полного исполнения.
2
Егер Клиент Банкке осы Ӛтінішті берген кезде Банкке осы Ӛтініште кӛрсетілген Шарттың шеңберінде шығарылған тӛлем
карточкаларды қайтармаса, онда осы Ӛтініш қайтарылмаған тӛлем карточканы оқшаулаудан, Клиент банктің қолданыстағы
тарифтеріне келісімді оны оқшаулағаннан кейін ғана қабылданады./Если при подаче в Банк настоящего Заявления Клиент не
возвращает в Банк платежную карточку, выпущенную в рамках указанного в настоящем Заявлении Договора, то настоящее
Заявление принимается Банком только после блокирования невозвращенной платежной карточки, оплаты Клиентом стоимости ее
блокирования согласно действующим тарифам Банка.
3
Осы тарау Клиенттің ағымдағы шотында ақшаның нӛлдік емес қолдығы болған кезде толтырылады/Данный раздел заполняется
при наличии ненулевого остатка денег на текущем счете Клиента.
4
Қазақстан Республикасы заңнамасының және Банктің ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес ағымдағы шоттағы ақшаның
қалдығының сомасын аудару мақсатында Банк тӛлем және басқа құжаттарды рәсімдеуді және ұсынуды талап етуге құқылы. Клиент
ақшаның қалдығын аудару үшін (ол болған кезде) тӛлем немесе басқа құжатты ұсынбаған кезде және/немесе Банктің тарифтеріне
келісімді комиссиялық сыйақыны тӛлеу үшін ағымдағы шоттағы ақшаның қалдығы жеткіліксіз болған кезде, аталған ағымдағы шот
жабылмайды, ал Шарт осы ағмыдағы шотты жүргізу және қызмет кӛрсету бӛлігінде тоқтатылмайды, ақшаның қалдығы Қазақстан
Республикасы заңнамасының талаптарын және/немесе Шарттың талаптарын есепке ала отырып, оларды толық қолданудан алуға
(аударуға) дейін ағымдағы шотта қалады/В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренними
документами Банка в целях перечисления суммы остатка денег, находящихся на текущем счете, Банк вправе потребовать
оформления и/или предъявления платежных и иных документов. При непредставлении Клиентом для перечисления остатка денег
(при его наличии) соответствующего платежного или иного документа и/или при недостаточности остатка денег на текущем счете
для уплаты комиссионного вознаграждения согласно тарифам Банка, указанный текущий счет не закрывается, а Договор в части
ведения и обслуживания данного текущего счета не прекращается, остаток денег остается на текущем счете до их изъятия
(перечисления) с учетом требований законодательства Республики Казахстан и/или условий Договора.

Клиенттің атынан/От Клиента:
___________________________

Банктің атынан/От Банка:

(қолы/м.о./подпись/м.п.)

(мӛртаңба аты/ место штампа)

2

№___________________________________________ ___________________________________ (типі/тип)
және Клиенттің/Карточка ұстаушысының қатысуымен жойылды/и уничтожена в присутствии уполномоченного
представителя Клиента/Держателя Карточки.
Тӛлем карточкасы _____________________________________________________ мыналарға байланысты, қайтарылған
жоқ/Платежная карточка не возращена, в связи ____________________________________________________________
(қайтармау себебі кӛрсетіледі)/(указывается причина невозврата)
«_____»_____________ 20__ж./г.

_______________________/_________________________________________/
қолы/ подпись Банктің уәкілетті қызметкерінің Т.А.Ә./Ф.И.О.
уполномоченного работника Банка

М.О./М.П.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ/ ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
___________________________________________________________________________________________________
(Клиенттің атауы)

Заңды тұлғаның ағымдағы шотын ашу туралы, корпоративтік дебеттік тӛлем карточкасын беру және пайдалану
туралы _________ жылғы «____» _________ қосылу шартын бұзу туралы
Ӛтініш қабылданды/От
______________________________________________________________________________________________________
(наименование Клиента)

принято Заявление о расторжении Договора присоединения об открытии текущего счета юридического лица, о
выдаче и использовании корпоративной дебетной платежной карточки от «____» _________ года.

«_____»_____________20___ж./г.

_____________________________________________________
(Банк қызметкерінің Т.А.Ә. және қолы)/(Ф.И.О и подпись работника Банка)

Клиенттің атынан/От Клиента:
___________________________

Банктің атынан/От Банка:

(қолы/м.о./подпись/м.п.)

(мӛртаңба аты/ место штампа)
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