Қазақстан Республикасында
валюталық операцияларды
мониторингтеу қағидаларына
2-қосымша
Нысан
Шетелдік банктегі шотқа есептік нөмір беруге өтініш
_________________________________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)

Бизнес-сəйкестендіру нөмірі ______________________________________
телефоны __________________
мекенжайы _____________________________________________________
1. ____ жылғы «__» _________ №__________________ валюталық шарт _
____________________________________________________________________
(құжаттың атауы)

2. Шетелдік банк ________________________________________________
____________________________________________________________________
(атауы, мекенжайы, халықаралық банкаралық ақпарат аудару жəне төлемдер жүргізу жүйесіндегі нөмірі
(SWIFT) жəне өзге банктік деректемелер)

3. Шот түрі (белгіленсін):
_____ резиденттің, Қазақстан Республикасында тұрғылықты жері бар резидент
филиалының (өкілдігінің) ағымдағы шоты;
_____ Қазақстан Республикасынан тыс жерде тұрғылықты жері бар резидент
филиалының (өкілдігінің) ағымдағы шоты;
_____ резиденттің салымы;
_____ резиденттің аллокирленбеген метал шоты;
_____ басқа (талдап көрсетілсін) ___________________________________
_______________________________________________________________
(атауы, елі, мекенжайы)

_______________________________ шот ашқан резиденттің филиалы (өкілдігі)
4. Шот нөмірі ___________________________________________________
Шот валютасы __________________________________________________
5. Шот талаптары (бар болса):
Шот бойынша сыйақы (мүдде) мөлшерлемесі (жылдық %) _____________
_______________________________________________________________
(өзгермелі пайыздық мөлшерлеме болған жағдайда оны есептеу базасы жəне маржа мөлшері
көрсетіледі)

_____ овердрафтқа (осы шот шеңберінде шетелдік банктің кредиттеуі) жол беріле
ме

_____ басқа (талдап көрсетілсін) ___________________________________
____________________________________________________________________
6. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің осы шот бойынша бұрын берілген
есептік нөмірлері, тіркеу куəліктері, хабарлама туралы куəліктері
____________________________________________________________________
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің осы шот шеңберінде овердрафтқа
арналған тіркеу куəліктері, есептік нөмірлері __________________
____________________________________________________________________
7. Ескертпе _____________________________________________________
____________________________________________________________________
Өтініш берушінің уəкілетті тұлғасы:
________________
_________
__________________________________
(лауазымы)

(қолы)

Орындаушы _________
(қолы)

(тегі, аты, əкесінің аты (бар болса))

____________________ телефоны______________
(тегі, аты, əкесінің аты (бар болса))

20__ жылғы «____» ___________

«Шетелдік банктегі шотқа есептік
нөмір беруге өтініш» нысанына
қосымша
«Шетелдік банктегі шотқа есептік нөмір беруге өтініш» нысанын
толтыру бойынша түсініктеме
1. 1-тармақта деректемелері бар шоттың ашылғанын растайтын шетелдік банк
құжатының нөмірі жəне күні көрсетіледі.
2. 2-тармақта шот ашылған шетелдік банктің деректемелері көрсетіледі.
3. 3-тармақта шоттың түрі көрсетіледі. Қазақстан Республикасынан тыс жерде
тұрғылықты жері бар резидент филиалына (өкілдігіне) шетелдік банктен шот ашылған
жағдайда осы филиалдың (өкілдіктің) деректемелері көрсетіледі.
4. 4 жəне 5-тармақтарда шоттың деректемелері (нөмірі, валютасы) жəне талаптары
көрсетіледі.
5. 6-тармақта бұрын осы шотқа берілген немесе осы шот шеңберінде овердрафтқа
берілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің есептік нөмірлері, тіркеу куəліктері,
хабарлама туралы куəліктері туралы ақпарат көрсетіледі.

