Қосу арқылы банктік қызмет көрсету шарты ережелерінің №2.1 қосымшасы

АҒЫМДАҒЫ ШОТТАРДЫ АШУ ЖӘНЕ ЕСЕП-КАССАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ
КӨРСЕТУ ТАЛАПТАРЫНА ҚОСЫЛУ ТУРАЛЫ ӨТІНІШ
Клиент толтырады
Өтініш берушінің (бұдан былай – Клиент) атауы:
__________________________________________________________________________
(Клиенттің толық атауы)
Клиенттің БСН/ЖСН
Осы арқылы Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389-бабына сәйкес Клиент
өзі білетін және өзі үшін міндетті күшке ие Ағымдағы шотарды ашу және есеп-кассалық
қызмет көрсету талаптарының қолданыстағы редакциясына қосылады және Қазақстан
Республикасының қолданыстағы заңнамасының, «Qazaq Banki» АҚ талаптарының
негізінде өз атына «Qazaq Banki» АҚ ағымдағы шот (-тар) ашуды сұрайды.
Жеке кәсіпкерлер/жекеше нотариустар/жекеше сот
орындаушылары/адвокаттар/кәсіби медиаторлар үшін:
____________________________________________
(валюта түрі (KZT,
USD, EUR, RUR))
банктік (ағымдағы) шот (-тар) ашуды сұраймын.
Жеке кәсіпкер/жекеше нотариус/жекеше сот орындаушысы/адвокат/кәсіби
медиатор ретінде қызмет атқару туралы мәліметтерді көрсету _______________
__________________________________________________________________________
Жеке кәсіпкер/жекеше нотариус/жекеше сот орындаушысы/адвокат/кәсіби
медиатор ретінде тіркеу есебін растайтын құжаттың болуы немесе осындай
құжаттың болмауы туралы белгі
_______________________________________________________________________
Осы арқылы Клиент келесілерді растайды:
Ағымдағы шоттарды ашу және есеп-кассалық қызмет көрсету талаптарымен
танысып шықты, олардың мәтінін түсінеді, олармен келісетіндігін білдірді және
оларды орындауға міндеттенеді;
Банкпен қағаз тасушыда екі тарапты Ағымдағы банктік шот шартына қол қою
мүмкіндігі туралы хабардар, бірақ осы Өтініштің негізінде Ағымдағы бданктік
шот шартын жасау пайдасына таңдау жасайды;
осы Өтініш Ағымдағы банктік шот шартын жасау фактісін растайтын құжат болып
табылады.
Клиенттің (Клиенттің уәкілетті өкілінің)
қолы_____________________________________
__________________________________________________________________________
(Клиенттің уәкілетті өкілінің лауазымы, аты-жөні), ол
__________________________________________________________
(құжат атауы – Жарғы, Сенімхат, басқа тиісті құжат)
негізінде әрекет етеді.
_____________________/ ______________/
Қолы
Тегі, А. Ә.А.
Клиенттің М.О.

____
_______________ 20___ ж.
Банк толтырады
БАНКТІҢ БЕЛГІЛЕРІ
«____» ____________ 20__ ж. № ______ банктік шот шарты
Ашылған шот (-тар):
№_______________________________ , _____________________________________________
(валюта атауы)
№_______________________________ , ___________________________________________
(валюта атауы)
№_______________________________, _____________________________________________
(валюта атауы)
№_______________________________ , ____________________________________________
(валюта атауы)
ЗАҢГЕР
_________________
______________________________
(аты-жөні)
(қолы)
Өтінішті қабылдадым,
Клиентті сәйкестендірдім,
ағымдағы шот ашу үшін
қажетті құжаттарды
тексердім.

_______________________
_______________________
байланысты Өтінішті
қабылдаудан бас тарттым.
_______________________

_______________
__________________________
_____________
(Лауазымы)
(бақылау қолы)
(аты-жөні)
_______________
__________________________
______________
(Лауазымы)
(бэк – офис қызметкерінің қолы)
(аты-жөні)
_______________
_________________________
______________
(Лауазымы)
(фронт – офис қызметкерінің қолы)
(атыжөні)
(Ф.И.О.)
_________________
____________________________
_________________
(Лауазымы) (қауіпсіздік бөлімшесі қызметкерінің қолы) (аты-жөні)
___________________________________________
(уәкілетті қызметкерінің лауазымы)
_____________________/ ____________________/
қолы
Тегі, А. Ә.А.
Банктің мөрі
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