Приложение к Договору Банковского Вклада физического лица
(стандартные условия Договора присоединения)
ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫҢ ЖИНАҚТАУ ШОТЫН АШУҒА ЖӘНЕ ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫҢ БАНКТІК САЛЫМ
ШАРТЫНА ҚОСЫЛУҒА ӨТІНІШІ ( ҚОСЫЛУ ШАРТЫНЫҢ ҚАЛЫПТЫ ТАЛАПТАРЫ)/ ЗАЯВЛЕНИЕ НА
ОТКРЫТИЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО СЧЕТА И ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ДОГОВОРУ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПРИСОЕДИНЕНИЯ)

Салымның түрі/ Вид Вклада:
Тегі, аты, әкесінің аты( бар болғанда)/
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Вкладчика:
Салымшының ЖСН/ ИИН Вкладчика:
Жеке басын куәландыратын
құжаттардың деректемелері/ Реквизиты
документа, удостоверяющего личность:
Жинақ шотының нөмірі/ Номер
сберегательного счета:
Ағымдағы шоттың нөмірі/ Номер
текущего счета:
Банктік салым шартының нөмірі мен
күні/
Номер
и
дата
договора
банковского вклада:
Салым валютасы/ Валюта Вклада:
Салым сомасы/ Сумма Вклада:
Салымның мерзімі, Банктік салым
шартының әрекет ету мерзімінің
аяқталу күні/ Срок Вклада, дата
окончания срока действия договора
банковского вклада:
Салым
бойынша
сыйақының
мөлшерлемесі (жылдық) %/ Ставка
вознаграждения по Вкладу (годовая) %
Уәкілетті орган белгілеген тәртіпке
сәйкес есептелген, Сыйақының жылдық
тиімді мөлшерлемесі %/ Годовая
эффективная ставка вознаграждения,
рассчитанная
в
соответствии
с
порядком,
установленным
уполномоченным органом, %
Салымның ең төменгі сомасы (салым
бойынша төмендетілмейтін қалдық)/
Минимальная сумма Вклада (сумма
неснижаемого остатка по Вкладу)
Салымның
ең
жоғарғы
сомасы
(капиталдандырылған сыйақы сомасын
есепке алмай)/ Максимальная сумма
Вклада
(без
учета
сумм
капитализированного вознаграждения)
Сыйақыны
төлеу/
Выплата
вознаграждения

Мерзімінен бұрын бұзғанда сыйақыны
төлеу тәртібі/ Порядок выплаты
вознаграждения
при
досрочном

- ағымдағы шотқа
- төлем карточкасын қолданып ағымдағы шотқа
- сыйақыны капиталдандырып жинақ шотына
(керегін таңдау, керек емесін жою)/
- на текущий счет
- на текущий счет с применением платежной карточки
- на сберегательный счет с капитализацией вознаграждения
(выбрать нужное, ненужное удалить)
Сыйақы Салымды орналастырудың нақты кезеңі үшін
төленеді./ вознаграждение выплачивается за фактический
период размещения Вклада, без пересчета ранее выплаченного

расторжении
Сыйақыны
төлеу
Периодичность
вознаграждения

вознаграждения по Вкладу
Күн сайын, демалыс және мереке күндерінен басқа, Төлеу
демалыс/мереке күндерінен кейінгі келесі бірінші жұмыс күні
жүргізіледі./ Ежедневно, за исключением выходных и
праздничных дней, выплата за которые производится в первый
рабочий день, следующий за выходными/ праздничными
днями
Салымды ұзарту/ Пролонгация Вклада
Шектеусіз/ Без ограничений
Қосымша жарналар/ Дополнительные Ең жоғарғы сома бойынша шектеулерді ескеріп рұқсат етіледі/
взносы
Допускаются, с учетом ограничений по максимальной сумме
Ішінара алу/ Частичные изъятия
Шоттағы төмендетілмейтін қалдықты сақтап рұқсат етіледі/
Допускаются, с сохранением неснижаемого остатка на Счете
Айырбастау/ Конвертация
Салымның төмендетілмейтін ( ең төменгі сома) ең төменгі
сомасына дейін Салымның бір бөлігін айырбастау
қарастырылған/ Предусмотрена конвертация части Вклада, до
минимальной суммы неснижаемого остатка (минимальной
суммы) Вклада
Салымшы осы Өтінішке қол қойған күннен және «Альфа-Банк» ЕБ АҚ (бұдан ары - Банк) қабылдаған
күннен бастап Жеке тұлғаның банктік салым шарты ( қосылу шартының қалыпты талаптары)
акцептелген және жасалған деп есептелінеді./ С даты подписания настоящего Заявления Вкладчиком и
принятием его АО ДБ «Альфа-Банк» (далее - Банк) Договор банковского вклада физического лица
(стандартные условия договора присоединения) считается акцептованным и заключенным.
Осы Өтінішке қол қойып:
- Салымшы жоғарыда көрсетілген барлық мәліметтердің шынайылығын растайды және олдардың
тексерілуіне келісімін береді;
- Салымшы қолданыстағы Банктің Тарифтері мен Шарттың талаптарымен танысқандығын, келісетінін
растайды және мүлтіксіз сақтауға (Шарт пен Тарифтер жалпының назары үшін www.alfabank.kz
мекенжайы бойынша Банктің ғаламтор ресурсында және Банк жайларында орналастырылған)
міндеттенді.
- Шартта қарастырылған немесе Салымшы мен Банк арасында жасалған басқа келісімдерде
қарастырылған басқа жағдайларда, Банкке банктік шотты тікелей дебеттеу жолымен жинақ шотына
ағымдағы шоттан Салым сомасын, сондай-ақ Банкте ашылған кез келген банктік шоттардан басқа ақша
сомасын аударуға Салымшы алдын ала келісімін береді; - Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21
мамырдағы №94-V «Жеке мәліметтер мен оларды қорғау туралы» заңына сәйкес (бұдан ары- Заң)
банктік қызметті көрсету мақсатында менің жеке мәліметтерімді жинау және өңдеуге, сондай-ақ Заңның
16 б. сәйкес менің жеке мәліметтерімді трансшекаралық беруге Банкке келісімімді беремін.
Подписанием настоящего Заявления:
- Вкладчик подтверждает достоверность всех вышеуказанных данных и согласен с их возможной
проверкой;
- Вкладчик подтверждает, что с условиями Договора и действующими Тарифами Банка (Договор и
Тарифы размещены для всеобщего обозрения на интернет-ресурсе Банка по адресу: www.alfabank.kz и в
помещениях Банка) ознакомлен, согласен и обязуется неукоснительно соблюдать.
- Вкладчик предоставляет Банку предварительное согласие на перевод суммы Вклада с текущего счета на
сберегательный счет путем прямого дебетования банковского счета, а также иных сумм денег с любых
банковских счетов, открытых в Банке, в случаях предусмотренных Договором или иными соглашениями,
заключенными между Вкладчиком и Банком; - в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21
мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите» (далее - Закон) предоставляю Банку
согласие на сбор и обработку моих персональных данных, с целью оказания Банком банковских услуг, а
также на трансграничную передачу моих персональных данных, в соответствии со ст. 16 Закона.
Қолы (осы Өтініштің мәтінін оқыдым, √
кезеңділігі/
выплаты

толықтырулар мен наразылықтарым
жоқ, осыны растау үшін өзімнің
қолымды қоямын): / Подпись (текст
настоящего Заявления мной прочитан,
дополнений и возражений не имею, в
подтверждение чего ставлю свою
подпись):

Күні/ Дата:
Банк белгілері / Отметки Банка:
М.О. /М.П.

_________________________
(маман қолы / подпись специалиста)

