Қол қою үлгілері бар
ҚҰЖАТ
ДОКУМЕНТ
с образцами подписей

Приложение 2_1 к Правилам по открытию,
ведению и закрытию текущих счетов физических и
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей, крестьянских хозяйств, а также
субъектов, занимающихся частной практикой и
сберегательных счетов юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
Кодтары
Коды

Банктің клиенті (Атауы)/
Клиент банка/(Наименоваие)

Банктің белгілері
Отметки банка

Банк клиентінің орналасқан жері
Местонахождение клиента банка

Телефон:
Банк (банктің филиалы, бөлімшесі)
Банк (филиала, подразделение банка)
(Атауы) / (Наименование)
Банктің орналасқан жері (банктің филиалы, бөлімшесі)
Местонахождение банка (филиала, подразделение банка)
тел.
Банктіқ шоттың түрі

Вид банковского счета
Вид
банковского
счета коды
Клиенттің
сәйкестендіру
Идентификационный код клиента

текущий

Осы құжатта көрсетілген қол қою үлгілеріне сәйкес қол қою және мөр бедері клиенттің келісімін талап
ететін банктік шот бойынша барлық операцияларды жүзеге асырған кезде міндетті
Подписи в соответствии с их образцами, указанными в настоящем документе, обязательны при
осуществлении всех операций по банковскому счету, требующих согласия клиента

Лауызымы
Должность

Аты-жөні (ол бар болса)
Фамилия, имя, отчество (при его
наличии)

Қол қою үлгісі
Образец подписи

Мөр бедері
үлгісі
Образец
оттиска печати

Бірінші қолы /
Первая подпись

Екінші қолы /
Вторая подпись

Үлгілердің түпнұсқалығын
растайтын тұлғаның
аты-жөні (ол бар болса)

Үлгілерді растау күні
Дата удостоверения образцов

Үлгілердің, мөрдің түпнұсқалылығын
растайтын тұлғаның қолы
Подпись лица, подтверждающего
подлинность образцов, печать

Фамилия, имя, отчество
(при его наличии)
лица, подтверждающего
подлинность образцов

«Скрепление документов, предоставляемых в рамках банковского облуживания, печатью является
добровольным/собственным волеизъявлением ТОО/АО/ИП «____________________________________________»
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Қол қою үлгілері бар
ҚҰЖАТ
ДОКУМЕНТ
с образцами подписей

Приложение 2_2 к Правилам по открытию,
ведению и закрытию текущих счетов физических и
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей, крестьянских хозяйств, а также
субъектов, занимающихся частной практикой и
сберегательных счетов юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
Кодтары
Коды

Банктің клиенті (Атауы)/
Клиент банка/(Наименоваие)

Банктің белгілері
Отметки банка

Банк клиентінің орналасқан жері
Местонахождение клиента банка

Телефон:
Банк (банктің филиалы, бөлімшесі)
Банк (филиала, подразделение банка)
(Атауы) / (Наименование)
Банктің орналасқан жері (банктің филиалы, бөлімшесі)
Местонахождение банка (филиала, подразделение банка)
тел.
Банктіқ шоттың түрі

Вид банковского счета
Вид
банковского
счета коды
Клиенттің
сәйкестендіру
Идентификационный код клиента

текущий

Осы құжатта көрсетілген қол қою үлгілеріне сәйкес қол қою және мөр бедері клиенттің келісімін талап ететін
банктік шот бойынша барлық операцияларды жүзеге асырған кезде міндетті
Подписи в соответствии с их образцами, указанными в настоящем документе, обязательны при осуществлении
всех операций по банковскому счету, требующих согласия клиента

Лауызымы
Должность

Аты-жөні (ол бар болса)
Фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

Қол қою үлгісі
Образец подписи

Бірінші қолы /
Первая подпись

Екінші қолы /
Вторая подпись

Үлгілердің түпнұсқалығын
растайтын тұлғаның аты-жөні (ол
бар болса)
Фамилия, имя, отчество (при его
наличии) лица, подтверждающего
подлинность образцов

Үлгілерді растау күні
Дата удостоверения образцов
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Үлгілердің,
түпнұсқалылығ
ын растайтын
тұлғаның қолы
Подпись лица,
подтверждающ
его
подлинность
образцов

