Жеке банктік шотты (ұяшықты) ашуға қажетті құжаттар
1.1. Банктік ұяшықты ашуға қажетті құжаттардың тізімі:
- Резидент жеке тұлғаларға:
1) Жеке басын куəландырушы құжат;
- Резидент емес жеке тұлғаларға:
1) Жеке басын куəландырушы құжат;
2) салық төлеуші ретінде резидент емес тұлғаны тіркеу туралы тіркеу куəлігінің көшірмесі*;
3) ҚР ратификацияланған, халықаралық құжаттармен басқасы қарастырылмаған болса, ҚР
аумағына резидент емес жеке тұлғаның кіру, шығу жəне болу құқығына ҚР уəкілетті
органында тіркелгенін куəландырушы құжат.
1.2. Жеке басын куəландырушы құжаттар болып келесілері табылады:
1) ҚР азаматының паспорты;
2) ҚР жеке куəлігі;
3) Шетелдік төлқұжат;
4) шетел азаматының Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты;
5) азаматтығы жоқ тұлғаның куəлігі;
6) ҚР заңнамасына сəйкес басқа құжаттар
1.3. ҚР уəкілетті органында тіркелгенін растаушы құжат:
1. Көші-қон карточкасы.
ҚР кіру кезінде 16 жасқа толған əрбір шетелдіктің көші-қон карточкасы беріледі.
2. Шетелдікті ҚР уəкілетті органында тіркеу туралы куəлік.
ҚР уақытша тұрақтайтын шетелдіктер, өзінің тұрақты немесе уақытша тұру орны бойынша ҚР
Мемлекеттік шекарасынан өткен күннен бастап бес күнтізбелік күн ішінде тіркелуге міндетті, Украин
азаматтарынан бөлек, олар тіркеуге 90 күнтізбелік күн ішінде тіркеле алады жəне Ресей азаматтары,
олар тіркеусіз 30 күнтізбелік күнге дейін жүре алады**.
3. Виза.
ҚР жасандылықтан қорғаныс ерекшеліктері бар, жапсырма түріндегі арнайы өздігінен жапсырылатын
қағаз тасымалдаушыда орындалған. ҚР толтырылған виза шетелдіктің паспортына жабыстырылады.
Визада түзетулерге жол берілмейді. Түзетулері бар визалар жарамсыз болып есептеледі.
ҚР визасын алмастырушы құжаттар болып келесілері табылады:
1) дипломатиялық өкілдерге, шетел мемлекеттерінде консулдық мекеме жұмысшыларына, Қазақстан
республикасында аккредитивтелген халықаралық ұйым жұмысшыларына, жəне оларға теңдестірілген
тұлғаларға, сонымен қатар олардың отбасы мүшелеріне ҚР СІМ берген аккредитив куəлігі;
2) ҚР ІІМ берген Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын шетелдіктің тұруға ықтиярхаты;
3) ҚР ІІМ берген азаматтығы жоқ тұлғаның куəлігі;
4) Паспортта немесе Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасынан өтуге құқық беруші басқа
құжатта қуу туралы мөр болған жағдайда шетелдікті қуу туралы соттың қаулысы.
* Резидет емес Клиенттің паспортында Аты-жөні шетел тілінде, ал ЖСН беру туралы тіркеуші куəлікте орыс
немесе мемлкеттік тілде жазылған жағдайда, онда ЖСН беру туралы тіркеуші куəлікке сəйкес келетін
паспорттың куəландырылған аудармасын қосымша ұсыну қажет.
** Бұл талаптар ҚР заңнамасына сəйкес өзгертілуі мүмкін.

