«АЛЬФА-БАНК» ЕБ АҚ Банктік қызмет
көрсету шартына 1-1-1 қосымшасы

«АЛЬФА-БАНК» ЕБ АҚ ШОТТЫ АШУ ҮШІН САУАЛНАМА ӨТІНІШІ
1
Жаппай бизнес клиенттері үшін
(ұйымдастырушылық-құқықтық формасын/жеке тəжірибесінің қызметі көрсетумен)

Клиенттің атауы

(тек қана заңды тұлғалар үшін)

Латын əріптермен жазылатын клиенттің атауы:

тіркелген күні

ЖЭҚЖ

БСН/ЖСН
тел:_________________________

Клиенттің байланыс телефоны
Клиенттің E-mail / Web-сайты
Клиенттің нақты орналасқан жерінің
мекенжайы
Резиденттік сипаты
Егер компания шетелдік заңды тұлғасы болып
табылатын жағдайда толтырылады:
Валютадағы шотты ашуға сұраймын (тек қана
шотты ашу жағдайда толтырылады)

лауазымы/аты-жөні______________________________________________

 Резидент

 Резидент емес, резиденттікті көрсетіңіз

(Тіркелген мемлекеттегі салық төлеушінің нөмірі)

(Тіркелген мемлекеттің уəкілетті органымен берілген тіркеу нөмірі (коды)

 Қазақстандық теңге
 Еуро

 Ресейлік рубль
 ________________

 АҚШ доллары
 ________________

(басқа шетел валютасы)

Қосылған құн салығы үшін қосымша шотты ашуға сұраймын (тек қана негізгі ағымды шот бар болған
жағдайда/шотты ашу жағдайда толтырылады)

(басқа шетел валютасы)

 Қазақстандық теңге

Құпия сөзі __________________________________________

қолы ________________________

(шотқа (-тарға) қызмет көрсету, картаны шектемелеу жəне тағы басқа мəселелер бойынша телефон арқылы хабарлау кезінде
клиентті/төлем картасының иеленушісін сəйкестендіру үшін қолданылатын кез келген сөзі)

 Альфа-Актив

Жаппай бизнестің клиенттері үшін тарифтік
категориясы

 Альфа-Старт

Төлем картаның түрі

 Alfa Business Cash/ Light

 Альфа-Кəсіпкер

 Басқасы ______________________
 Альфа-СЭҚ
 Альфа-Ультра
Ағымды шотты жүргізу үшін комиссия алу
 Тоқсан ішінде
 Жарты жыл ішінде
 Айы ішінде бір рет
 Жыл ішінде бір рет
мерзімділігі (бар болу жағдайда)
бір рет
бір рет
Халықаралық корпоративтік төлем картасын шығару сұраймын (ашылатын шотқа картаны шығару қажеттілігі кезінде толтырылады)
 Business

 Басқасы _______________________

Шоттың валютасы _________

Картаның иеленушісі туралы мəліметтер
Жеке басын куəландыратын
құжат куəлігі (сериясы, нөмірі,
берілген күні, кіммен берілді):

Латын əріптермен
жазылатын аты-жөні

Аты-жөні, тегі

Тіркелген мекенжайы:

ЖСН
(бар болу жағдайда)

Байланыс
деректер

Картаның
ID

Картаны алу орны/жеткізу мекенжайы:

Электрондық банктік қызметтерді жəне sms хабарламаларын ұсыну үшін Клиенттің уəкілетті өкілдерінің деректері
(қызметтерді қосу жағдайда толтырылады)

Уəкілетті тұлғасының атыжөні

Лауазымы

ЖСН

Өкілеттіктердің
Қолтаңбаны
əрекет ету
қою құқығы
мерзімі

Ұялы нөмірі2/e-mail

ЭЦҚ3

SMS

+7


e-mail
+7


e-mail
+7


e-mail
Орындалатын операцияларын қаржыландыру көздері туралы мəліметтер
 кəсіпкерлік (негізгі) қызметінің табысы
 басқасы (көрсетіңіз)
Заңды тұлғасының бенефициарлық меншіктенушілері (қатысушылар - 10% астам иелену үлесі бар заңды тұлғалар)
ҚР азаматы үшін ЖСН / шетел
иелену
Салық резиденттік
Тіркелген (тұрғын) мекенжайы
үлесі
Аты-жөні
азаматтары үшін шетел мемлекеттегі
елі
(қаласы, елі)
(%)
салық төлеушінің сəйкестендіру нөмірі

Осымен уəкілетті өкілі ретіндегі Клиент келесіні бекітеді:
-

-

«Альфа-Банк» ЕБ АҚ тарифтерімен жəне «Альфа-Банк» ЕБ АҚ Банктік қызмет көрсету шартының (бұдан əрі – Шартының) талаптарымен, сонымен қатар Шартқа қосылу
талаптарымен танысуды жəне келісуді;
www.alfabank.kz «Альфа-Банк» ЕБ АҚ сайтында орналастырылған «Жеке деректерін жинауға жəне өндеуге келісімінің» формасымен танысуды жəне осы форманың
мазмұнына сəйкес менің жеке деректерімді Банкпен жинауға жəне өндеуге, сонымен қатар осындай Келісімге толық көлемінде қосылуға келісім ұсынуды.

Негізінде əрекет ететін: ________________________Клиенттің атынан: __________________________________________________________________
құжаттының атауы – Жарғысы,
Сенімхат, басқа тиісті құжат

«____» ___________20___ж.

Клиенттің уəкілетті өкілінің лауазымы, аты-жөні

Қолы _________________________
Банктің белгілері

Тарту менеджері

Аты-жөні/Табельдік нөмірі

Банктің серіктесі (бар болу жағдайда)
Банктің Құрылымдық бөлімшесінің
жетекшісі

Коды/Атауы

Тарту арнасы

Аты-жөні________________________________________

______________(Қолы)

______________(Қолы)

1

Нұр-Сұлтан қ. жəне Алматы қ. үшін1250 млн теңге дейінгі жылдық айналымы бар, қалған аймақтар үшін 750 млн теңге дейінгі жылдық айналымы бар
Сенім білдірілген нөміріне «Альфа-Бизнес Қазақстан» ұялы банкинг қызметі қосылады .
Осымен уəкілетті тұлғасындағы Клиент келесіні бекітеді: http://www.kisc.kz/ca/doc/PolicyKISC.pdf и http://www.kisc.kz/ca/doc/StatementKISC.pdf мекенжайлары бойынша интернет желісіндегі
КО ақпараттық қорларында жарияланатын жəне өзектендірілетін «ҚР ҮБ ҚБЕО» РМК Куəландыру Орталығының Тіркеу куəліктерін қолдану саясатының жəне Тіркеу куəліктерін қолдану
ережелерінің шарттарымен танысуды жəне келісуді, www.alfabank.kz «Альфа-Банк» ЕБ АҚ (Банк) сайтында орналастырылған «Жеке деректерін жинауға жəне өндеуге келісу» формасын
таныстыруды жəне осы форманың мазмұнына сəйкес өтініштегі жеке деректерін Банкпен жинауға жəне өндеуге (КО қоймасында жариялау жолымен қолдануды қоса алғанда), сонымен қатар
осындай Келісімге толық көлемінде қосылуға келісім ұсынуды.
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Клиенттің БСН/ЖСНН ____________________________Клиенттің атынан: __________________________________________________
(Аты-жөні, лаузымы, қолы)

