«Альфа-Банк» ЕБ АҚ
Банктік қызмет көрсету Шартына
№7-1 Қосымша/
Приложение №7-1
к Договору банковского обслуживания
в АО ДБ «Альфа-Банк»

Эквайринг бойынша қызмет көрсетуге Өтініш/Заявление на предоставление услуг по эквайрингу
Клиенттің атауы/Наименование Клиента

(Клиенттің толық ресми атауы/полное официальное наименование Клиента)

БСН/ЖСН//БИН/ИИН
Транзакция бойынша ақша аудару жүргізілетін Банкте
ашылған ағымдағы шоттың нөмірі/
Номер текущего счета, открытого в Банке, на который
производится перевод денег по транзакциям

Байланысатын тұлға/ Контактное лицо клиента
Аты-жөні/Имя Фамилия
Телефон/Телефон
Е-пошта/Е-почта
Транзакция қондырғы пайдаланумен жүргізіледі/
Транзакции проводятся с использованием
устройства

Клиентке Банк ұсынған/
предоставленного Банком
Клиенту

Клиент өздігімен алған/
самостоятельно приобретенного
Клиентом

Талап етілетін құрылғы түрі мен санын көрсетіңіз/ Укажите требуемый тип устройства и количество:
Стационарлық /Стационарный POS-терминал

Мобильды АҚ /Мобильный POS-терминал

POS-терминал S-80
_____ дана/шт.

POS-терминал S-90
_____ дана/шт.

с АКБ POS-терминал Verifone VX675
_____ дана/шт.

без АКБ POS-терминал Verifone VX520
_____ дана/шт.

POS-терминал PAX 210
_____ дана/шт.

POS-терминал Verifone VX680
_____ дана/шт.

POS терминалды пайдалану туралы ақпарат/ Информация об использовании POS терминала
Қызмет көрсету пунктінің атауы./Наименование пункта
обслуживания (латиница/кириллица)
Кәсіпкер қызмет көрсететін пункттің мекенжайы (көше қиылысын немесе
ғимаратты көрсету арқылы) /Адрес пункта обслуживания (с указанием улицы
пересечения или здания)

Құжаттың көшірмесін ұсынумен бірге қызметті жүргізу орны
(қызмет көрсету пункті) бойынша жылжымайтын мүлікті қолдану
құқығын растайтын құжат/Документ, подтверждающий право
пользования недвижимостью по месту осуществления деятельности
(пункта обслуживания) с предоставлением копии документа
Кәсіпкер қызмет көрсететін пункттің жұмыс режимі/ Режим работы
пункта обслуживания
Кәсіпкер ұсынатын тауарлар мен қызметтердің ерекшеліктері/
Особенности предлагаемых Клиентом товаров и услуг (необходимо
детально описать наименование товаров/услуг)

Тәуліктік лимиттің сомасы (теңге)/ Сумма суточного лимита(тенге):
«Альфа-Банк» ЕБ АҚ (Банк) www.alfabank.kz сайтында орналасқан «Жеке деректерді жинауға және өңдеуге Келісім» үлгісімен танысуды растаймын және Банк менің
жеке деректерімді оның мазмұнына сәйкес жинауына және өңдеуіне келісімімді беремін, сондай-ақ мұндай Келісімге толық қосыламын. / Настоящим подтверждаю
ознакомление с формой «Согласия на сбор и обработку персональных данных», размещенной на сайте АО ДБ «Альфа -Банк» (Банк) www.alfabank.kz, и даю свое согласие
на сбор и обработку Банком моих персональных данных в соответствии с ее содержанием, а также присоединяюсь к такому Согласию в полном объеме.

Клиент атынан/От имени Клиента: ___________________________________________________________________________
(Клиенттің өкілетті өкілінің лауазымы, тегі, аты, жөні/ должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного
представителя Клиента)

негізінде әрекет ететін/действующего (ей) на основании_____________________________________________
(құжаттың атауы-Жарғы, Сенімхат, басқа сәйкес құжат/наименование документа – Устав, Доверенность, иной
соответствующий документ)

Қолы/Подпись ___________________________

«____» ___________20___г.

БАНК БЕЛГІЛЕРІ/ОТМЕТКИ БАНКА
Жаңа клиент/Новый клиент:
Иә/Да
Жоқ/Нет
Банктің операциялық бөлімшесі жұмысшысының аты-жөні және қолы/
ФИО и подпись работника операционного подразделения Банка:
Клиент/ Клиент
Тарту менеджері /
Менеджер привлечения

(қолы/подпись)

Іс жүргізу менеджері/
Менеджер сопровождения

Несиенің бар болуы/Наличие кредита:

Иә/Да

Жоқ/Нет

Бизенс түрі/Вид бизнеса
Табель нөмірі ж/е аты-жөні/
Табельный номер и ФИО
Лауазымы (толық көрсету)/
Должность (указать полностью)
Менеджердің қатынас деректері/
Контактные данные менеджера
Табель нөмірі ж/е аты-жөні/
Табельный номер и ФИО
Лауазымы (толық көрсету)/
Должность (указать полностью)

*POS-терминалды бірнеше қызмет көрсету нүктесіне орнату қажеттігі кезінде осы өтінімнің 1 т. қайталау қажет. /При необходимости установки POS-терминалов в несколько пунктов
обслуживания, необходимо дублировать п.1 данной заявки

