Приложение 7-2
к Договору банковского
обслуживания в АО ДБ "АльфаБанк"
ССН арналған АНКЕТА («Сауда эквайрингі" қызметін көрсету үшін)/АНКЕТА для ТСП (Для предоставления услуги «Торговый эквайринг")

Кәсіпкердің атауы/Наименование Предпринимателя

Кәсіпкер қызмет көрсететін нүктенің атауы/Наименование пункта обслуживания Предпринимателя

Кәсіпкер Басшысының және бас бухгалтердің немесе ұқсас өкілеттігі бар тұлғалардың, кәсіпкердің аты-жөні/Ф.И.О. Руководителя и главного бухгалтера Предпринимателя или лиц, имеющих аналогичные полномочия; Предпринимателя

Телефон_________________

Факс____________________

e-mail ___________________
1. Бейнебақылау жүйесімен жарақтандырылуы/Оснащенность системами видеонаблюдения

Жарақтандырылған, бірақ
ешқашан ештеңе
жазылмайды/Оснащён, но ничего
никуда не пишется

Жарақтандырылған, жазылады
және кемінде бір апта
сақтайды/Оснащён, пишется и
хранится не более недели

Жарақтандырылған, жазады және
бір аптадан артық сақтайды, бірақ
бір айдан аз/Оснащён, пишется и
хранится больше недели, но
меньше месяца

Мамандандырылған құраммен
(күзетшілермен) қорғалмайды,
дабылдама жоқ/Не охраняется
специализированным
персоналом (охранниками), нет
сигнализации

Кәсіпкер штатында тұратын күзет
қызметкерлерімен тәулік бойы
қорғалады/Охраняется,
круглосуточно сотрудниками
охраны, состоящими в штате
Предпринимателя

Жұмыс уақытында Кәсіпкер
штатында тұратын күзет
қызметкерлерімен, жұмыстан тыс
уақытта - дабылмен
қорғалады/Охраняется в рабочее
время сотрудниками охраны,
состоящими вштате
Предпринимателя, в нерабочее
время - сигнализация

Жарақтандырылған, жазады және 6
айдан артық сақтайды/Оснащён,
пишется и хранится более 6 месяцев

Не оснащён

2. Қызмет көрсету нүктесінің қорғалуы/Охраняемость пункта обслуживания:
Қорғалады, жұмыс уақытында басқа
күзет ұйымдарының
қызметкерлерімен, жұмыстан тыс
уақытта - дабылмен/Охраняется, в
рабочее время сотрудниками
сторонней охранной организации, в
нерабочее время - сигнализация

Қорғалады, тәулік бойы басқа
күзет ұйымының
қызметкерлерімен/Охраняется,
круглосуточно сотрудниками
сторонней охранной организации

Тек жұмыстан тыс уақытта Кәсіпкер
штатында тұратын күзет
қызметкерлерімен
қорғалады/Охраняется только в
нерабочее время, сотрудниками
охраны, состоящими в штате
Предпринимателя

3. Қызметтер бағыты. Олардың қайсысымен карточкалар бойынша қызмет көрсету жоспарланады немесе жүргізіледі/Направления деятельности. По каким из них планируется или ведется обслуживание по карточкам
«Белгімен» Кәсіпкер қызметінің барлық бағыттары белгіленеді. Егер қызметтің аталған бағыты бойынша қызмет көрсету жүргізілмесе немесе жүргізілмейтін болса, онда аталған бағыт белгіленбейді/«Галочкой» отмечаются все направления деятельности Предпринимателя. Если обслуживание по
карточкам по данному направлению деятельности не ведется или не будет вестись, то данное направление не отмечается.

Артықшылықты қонақүйлер,
мейманханалар, санаторийлер,
демалыс
үйлері/Привилегированные
отели, гостиницы, санатории,
дома отдыха

Басқа қонақүйлер,
мейманханалар, санаторийлер,
демалыс үйлері/Прочие отели,
гостиницы, санатории, дома
отдыха

Мейрамханалар, кафелер, барлар,
түнгі клубтар, беделді қонақүйл.,
Туристик агенттіктер, фирмалар,
мейманх., сан. керектуроператорлар/Туристические
жарақтар/Рестораны, кафе, бары,
агентства, фирмы, туроператоры
ночные клубы, принадл.
престижным отелям, г-цам, сан.

Беделді әуе
компаниялары/Престижные
Авиакомпании

Басқа Әуе компаниялары/Прочие
Авиакомпании

Беделді өз алдына
мейрамханалар/Престижные
самостоятельные рестораны

Басқа өз алдына
мейрамханалар/Прочие
самостоятельные рестораны

Әуе агенттігі/Авиа агентство

Автомобильдерді жалға берудің
беделді фирмалары/Престижные
фирмы проката автомобилей

Өз алдына кафелер, барлар, түнгі
клубтар, тез қызмет көрс.
Теміржол
Мейрамханалар/Самостоятельные
қызметтері/Железнодорожные услуги
кафе, бары, ночные клубы,
рестораны быстрого обслуж.

Киім-кешек пен аяқ киім
дүкендері/Магазины одежды и
обуви

Жиһаз дүкендері,
салондар/Мебельные магазины,
салоны

Сауда автомобильдері,
мотоциклдер/Торговля
автомобилями, мотоциклами

Әртүрлі сипаттағы медициналық
қызметтер (оның ішінде оптика
дүк.)Медицинские услуги различного
характера (в т.ч. маг. оптики)

ЖЖС, техқызмет көрсету
стансалары/АЗС, станции
техобслуживания

Дәріханалар/Аптеки

Ойын-сауық */Развлечения *

Фотосалондар,
фотолабораториялар/Фотосалоны,
фотолаборатории

Телекоммуникациялық
қызметтер/Телекоммуникационные
услуги

Такси қызметтері/Услуги такси

Баж салығынсыз сауда
дүкендері/Магазины беспошлинной
торговли

Автомобильдерді жалға берудің басқа
фирмалары/Прочие фирмы проката
автомобилей

Азық-түлік дүкендері/Продовольственные
магазины

Тұрмыстық заттар, тұрмыстық, кеңселік,
компьютерлік техника дүкендері/Магазины
предметов быта, бытовой, офисной,
компьютерной техники

* - "Ойын-сауық" санатына Кәсіпкер көрсететін қызметтердің мынадай түрлері жатады: кинотеатрлар, кино және бейне өнімдер саудасы және/немесе жалға беру, би залдары, студиялар мен мектептер, театрлар, музыкалық топтар, оркестрлер, бильярд, боулинг (кегельбан),
кәсіби спорт клубтао, атлетикалық залдар, туристік аттракциондар, қоғамдық немесе жеке гольф курстары, гольф-клубтары, бейне ойындар, ойын-сауық парктері, цирктік ойын-сауықтар, карнавалдар/* - к категории «Развлечения» относятся Предприниматели, оказывающие следующие виды услуг: кинотеатры,
торговля и/или прокат кино- и видеопродукции, танцзалы, студии и школы, театры, музыкальные группы, оркестры, бильярдные, боулинг (кегельбан), профессиональные спортклубы, атлетические залы, туристические аттракционы, общественные или частные курсы гольфа, гольф-клубы, видеоигры, парки
развлечений, цирковые развлечения, карнавалы;

Ғаламтор арқылы/пошталықтелефондық тапсырыстар
бойынша тауарлар/қызметтер
/Товары/услуги через Интернет,
по почтово-телефонным заказам

Ломбардтар/Ломбарды

30 вкл. Дейін/До 30 вкл.

30 бастап 50 вкл. Дейін/От 30 до
50 вкл.

Зергерлік бұйымд., бағалы тастар
және металдар, сағ. және зерг.
бұйымд. Дүкендері/Магазины
ювелир.изд., драг.камни и металлы,
часы и юв.изделия

Массаж салондары, бөлмелер, эскорт
қызметтер/Массажные салоны,
кабинеты, эскорт услуги

Казино, тотализаторлар,
лотереялық билеттер/Казино,
тотализаторы, лотерейные
билеты

Әмбебап дүкендер, супер- және
гипермаркеттер

Басқа тауарлар/қызметтер/Прочие товары
/ услуги

4. Кәсіпкер жоспарлаған бір айдағы операциялар көлемі, операциялар саны/Планируемый Предпринимателем объем операций за месяц, количество операций:
50 бастап 100 вкл. Дейін/От 50 до
100 вкл.

100 бастап 300 вкл. Дейін/От 100 до
300 вкл.

300 бастап және одан көп/От 300
и более

5. Кәсіпкер жоспарлаған ақшалай түрдегі, USD-ға балама бір айдағы операциялар көлемі/Планируемый Предпринимателем объем операций за месяц, в денежном выражении, в эквиваленте к USD
100 USD дейін/До 100 USD

100 бастап 300 USD дейін/От 100
до 300 USD

300 бастап 1 000 USD дейін/От 300 1 000 бастап 3 000 USD дейін/От 1 000 3 000 бастап 10 000 USD дейін/От
до 1 000 USD
до 3 000 USD
3 000 до 10 000 USD

10 000 бастап 30 000 USD дейін/От 10
000 до 30 000 USD

30 000 USD бастап және одан көп/От 30
000 USD и более

6. Кәсіпкер карточкалар бойынша қызмет көрсетуді жоспарлайтын бизнеспен (бұдан әрі - бизнес) қанша уақыт айналысады/Сколько времени Предприниматель занимается бизнесом, по которому планируется обслуживание по карточкам (далее –
бизнесом)
Ақпарат жоқ/Информация
отсутствует

Бұрын айналысқан жоқ/Ранее не
занимался

Жарты жылға дейін/До полугода

Жарты жылдан бастап бір жылға
дейін/От полугода до года

1 жылдан бастап 2 жылға дейін/От
1 года до 2 лет

2 жылдан жоғары/Более 2 лет

7. Қызмет көрсету нүктесінің атауы мен Кәсіпкердің ресми атауының сәйкес келуі/Совпадение наименований пунктов обслуживания и официального наименования Предпринимателя
Жоқ/Нет

Иә/Да
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8. Кәсіпкерлік түрі мен Кәсіпкердің ұйымдық-құқықтық нысаны/Виды предпринимательства и организационно-правовые формы Предпринимателя
Мемлекеттік
кәсіпорын/Государственное
предприятие

Акционерлік қоғам/Акционерное
общество

Шаруашылық серіктестік,
ЖШС/Хозяйственное товарищество
, ТОО

1

2

3

Қаланың сауда-саттық
ауданы/Торговый район города

Қаланың іскерлік ауданы/Деловой
район города

Қаланың өнеркәсіптік
ауданы/Промышленный район
города

Бір қалада/В одном городе

Бірнеше қалаларда, облыстық
орталықтарда/В нескольких
городах, областные центры

Жеке кәсіпкер/Индивидуальный
Предприниматель

Өндірістік
кооператив/Производственный
кооператив

Басқа/Иное

9. Кәсіпкердің қызмет көрсету нүктесінің саны/Количество пунктов обслуживания Предпринимателя

4

5 және одан көп/5 и более

10. Орналасқан жері (заңды мекенжайы бойынша)/Место нахождения (по юридическому адресу)
Қаланың «Жайлы»
ауданы/«Спальный» район города

Қаланың шеті (алдыңғы нұсқ.
қоспағанда)/Окраина города (не
вкл. предыд. варианты)

Ауылдық елді мекен/Сельский
населенный пункт

10.1. Кәсіпкердің қызмет көрсету нүктесінің орналасқан жері (ел аумағында)/Место нахождения пунктов обслуживания Предпринимателя (в масштабе страны)
Бірнеше қалаларда, әртүрлі
бағынысты деңгейде/В нескольких
городах, разного уровня подчинения

10.2. Кәсіпкердің қызмет көрсету нүктесінің орналасқан жері (елді мекен шегінде)/Место нахождения пунктов обслуживания Предпринмателя (в пределах населенного пункта)
Бір ауданда немесе одан көп нүкте болғанда, осындай өлшем бойынша сан қызмет көрсету нүктесінің санына көбейтіледі/При наличии двух и более пунктов в одном районе, количество по данному критерию умножается на количество пунктов обслуживания

Қаланың сауда-саттық
ауданы/Торговый район города

Қаланың іскерлік ауданы/Деловой
район города

Қаланың өнеркәсіптік
ауданы/Промышленный район
города

Қаланың "Жайлы" ауданы/«Спальный»
район города

Қаланың шеті (алдыңғы нұсқ.
қоспағанда)/Окраина города (не
вкл. предыд. варианты)

Ауылдық елді мекен/Сельский
населенный пункт

Ғаламтордағы виртуалды вебсайт/Виртуальный веб-сайт в Интернете

11. Кәсіпкерде телефон байланысының болуы/Наличие телефонной связи у Предпринимателя
Бар, 2 және одан көп нөмір,
Бар, 1 нөмір, факсимильдік
факсимильдік байланыс
байланыс құрылғысымен
құрылғысымен
жарақтандырылмаған/Имеется, 1 жарақтандырылмаған/Имеется, 2
номер, не оснащен устройством
и более номера, не оснащены
факсимильной связи
устройствами факсимильной
связи

Бар, 1 нөмір, жергілікті телефон /
факс/Имеется, 1 номер, локальный
телефон / факс

Бар, 2 және одан көп нөмір, жергілікті
телефон, оның ішінде кемінде 1 факс/Имеется, 2 и более номера,
локальные телефоны, в т.ч. как
минимум 1 - факс

Бар, жергілікті шағын-АТС,
факсимильдік байланыс
Мүмкіндік тек сымсыз ықтимал/Доступ
арқылы/Имеется, локальная минивозможен только беспрводной
АТС, с факсимильной связью

CЭБ БЕЛГІЛЕРІ/ОТМЕТКИ CЭБ
12. Кәсіпкерге тексеру жүргізгеннен кейін банк қызметкерлерінің Кәсіпкерді жеке бағалауы/Личная оценка Предпринимателя сотрудником банка после инспекции Предпринимателя
Өте жақсы/Отлично

Жақсы/Хорошо

Қанағаттанарлық/Удовлетворительн
о

Қанағаттанарлықсыз/Не
удовлетворительно

Нашар/Плохо

13. Қызмет көрсету нүктесін тексергеннен кейін банк қызметкерлерінің қызмет көрсету нүктесін жеке бағалауы (жалпы барлық қызмет көрсету нүктелері үшін)/ичная оценка пунктов обслуживания сотрудником банка после инспекции пунктов
обслуживания (в общем, для всех пунктов обслуживания)
Қанағаттанарлық/Удовлетворительн
Қанағаттанарлықсыз/Не
Өте жақсы/Отлично
Жақсы/Хорошо
Нашар/Плохо
о
удовлетворительно

Тексеру жүргізген/Инспекцию
произвел:
(қолы/подпись)

(аты-жөні/ФИО)

УПК БЕЛГІЛЕРІ/ОТМЕТКИ УПК
СКОРИНГ нәтижесі (БАРЛЫҚ
БАЛЛ)РЕЗУЛЬТАТЫ СКОРИНГА
(ВСЕГО БАЛЛОВ):

ҚОРЫТЫНДЫ/ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
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