Сауда ұйымымен ынтымақтастық шартына №5 Қосымша (Қосылу шарты)/
Приложение №5 к Договору о сотрудничестве с Торговой организацией
(Договор присоединения)

Сауда ұйымымен ынтымақтастық шартына қосылу туралы өтініш/
Заявление о присоединении к Договору о сотрудничестве с Торговой организацией

1.
_____________ ЖШС/ ______________ ЖК (əрі қарай –
Сауда ұйымы) атынан ______________ (бірінші басшысы (сенім
білдірілген өкілі)/ Аты-жөні) Сауда ұйымымен ынтымақтастық
шартына қосылу туралы осы өтінішпен (əрі қарай – Қосылу туралы
өтініш) Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің 389
бабының талаптарына сəйкес, Сауда ұйымымен ынтымақтастық
шартына (əрі қарай – Шарт) қосылады, Шартты Банк Қазақстан
Республикасы Азаматтық Кодексінің 389 бабында бекітілген
талаптарды ескере отырып, www.alfabank.kz электронды мекенжайы
бойынша жариялады. Сауда ұйымы Қосылу туралы өтінішке қол
қою арқылы оған толықтай қосылу арқылы Шарттың талаптарын
қабылдайды. Сауда ұйымы Қосылу туралы өтінішке қол қою арқылы
Шартқа толықтай қосылу арқылы өзінің барлық міндеттемелерін
растайды. Осы Қосылу туралы өтінішке Сауда ұйымы қол қойған
жəне оны Банк қабылдаған күннен бастап Сауда ұйымы Шартқа
толық көлемде қосылады, Шарттың талаптарын да, Қосылу туралы
өтініштің талаптарын да даусыз қабылдайды. Сауда ұйымы Қосылу
туралы өтініш, сондай-ақ Қосылу туралы өтініштің қосымшалары
мен толықтырулары бір-бірінің ажырамас бөлігі болып
табылатындықтарын растайды, бірыңғай құқықтық құжат екендігін
көрсетеді жəне ол бойынша қабылданған барлық міндеттемелерді
қосылуға берген Өтінішті жасаған (қол қойған) сəтте де, болашақта
да растайды. Сауда ұйымы қосылуға берген осы Өтінішке қол қою
арқылы www.alfabank.kz электронды мекенжайында жарияланған
Шарттың талаптарымен танысқандығын жəне келісетіндігін
растайды.
2.
Сауда
ұйымы
серіктестік
таңдауды/қосылуды растайды:
Серіктестік
қызметтері
пакетінің
атауы/Название
пакета
партнерских услуг

қызметтерінің

Өнімнің
сипаттамасы/Опис
ание продуктов

пакетін

Жеңілдік/Скидка

1.
ТОО
_____________/ИП
______________
в
лице
_____________(первый
руководитель(поверенный)/
ФИО),
действующий на основании _____________ (далее - Торговая
организация), настоящим заявлением на присоединение к Договору о
сотрудничестве с Торговой организацией (далее – Заявление на
присоединение) присоединяется к Договору о сотрудничестве с
Торговой организацией (далее – Договор), в соответствии с
требованиями статьи 389 Гражданского кодекса Республики
Казахстан, Договор размещен Банком по электронному адресу:
www.alfabank.kz, с учетом требований, установленных в статье 389
Гражданского кодекса Республики Казахстан. Торговая организация
подписанием Заявления на присоединение принимает условия
Договора путем присоединения к ним в целом. Торговая организация
подписанием Заявления на присоединение подтверждает все свои
обязательства, предусмотренные Договором. С даты подписания
Торговой организацией настоящего Заявления на присоединение и
принятием его Банком, Торговая организация присоединяется к
Договору в полном объеме, безусловно принимая как условия
Договора, так и условия Заявления на присоединение. Торговая
организация подтверждает, что Договор, Заявление на присоединение,
а также приложения и дополнения к Заявлению на присоединение
являются неотъемлемыми частями друг друга, представляют собой
единый правовой документ и подтверждают все принятые по ним на
себя обязательства как в момент заключения (подписания) Заявления
на присоединение, так и в будущем. Торговая организация
подписанием настоящего Заявления на присоединение подтверждает,
что ознакомлена и согласна с условиями Договора, размещенного по
электронному адресу: www.alfabank.kz.
2.Торговая организация подтверждает выбор/переключение пакета
партнерских услуг:
Серіктестік
қызметтері
пакетінің
атауы/Название
пакета
партнерских услуг

Өнімнің
сипаттамасы/Опис
ание продуктов

Жеңілдік/Скидка

Сауда ұйымымен ынтымақтастық шартына №2 Қосымшада (Қосылу
шарты) көрсетілген тиісті серіктестік қызметтерінің пакеті болмаған
жағдайда немесе Alfa office-те тіркелген кезде, Серіктестік
қызметтері пакетін қағаз жүзінде келісуді Тараптар осы Қосылу
туралы өтінішке №1 Қосымшаға сəйкес түрде жүзеге асырады. Банк
Серіктестік қызметтері пакетін алдын ала келіседі. Ерекшеленген
мəтінді осы мазмұнмен қосу (басқаша жағдайда қолданылмайды).

При отсутствии соответствующего пакета партнерских услуг,
отраженных в Приложении №2 к Договору о сотрудничестве с
Торговой организацией (Договор присоединения) либо при
регистрации в Alfa office, согласование пакета Партнёрских услуг на
бумажном носителе производится Сторонами согласно Приложению
№1 к настоящему Заявлению на присоединение. Пакет партнерских
услуг предварительно согласуется со стороны Банка. Добавить
выделенный текст данным содержанием (иначе не применяется).

3.
Сауда ұйымы СМС-хабарлама арқылы өтетін Қарыз
алушыға қарызды мақұлдау туралы Банктен хабарлама алу үшін
Банкке +7( ) ___________________ корпоративтік нөмірін береді.
Сауда ұйымы осы тармақта көрсетілген корпоративтік нөмірге
Банктен алынған хабарламалар немесе басқа ақпарат тиісті
хабаралама болып саналатындығын растайды.

3.
Торговая организация для получения уведомлений от Банка
об одобрении займа Заемщику, которое будет приходить посредством
СМС-уведомления, предоставляет корпоративный номер Банку: +7( )
___________________. Торговая организация подтверждает, что
полученные уведомления или иная информация от Банка на указанный
в настоящем пункте корпоративный номер будет считаться
надлежащим уведомлением.
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4. Тараптардың мекенжайлары, деректемелері жəне қолдары/
Адреса реквизиты и подписи сторон:
Банк:
«Альфа-Банк» ЕБ АҚ, БСН 941240000341, infokz@alfabank.kz,
http://www.alfabank.kz, 050059, Алматы қ., Нұрсұлтан Назарбаев даңғ., 226 т. 8(727) 244-75-75
АО ДБ «Альфа-Банк», БИН 941240000341, infokz@alfabank.kz,
http://www.alfabank.kz, 050059, г. Алматы, пр-т Нурсултана Назарбаева, 226 т. 8(727) 244-75-75
Сауда ұйымы: ЖК «_____________» ЖШС, БСН/ЖСН, Қазақстан Республикасы, __________қ., _____________ көш., __ кеңсе (п.), БСК
______________ , ЖСК KZ _____________________ , КБЕ ___ , E-mail:
Торговая организация: ТОО/ИП «_____________», БИН/ИИН, Республика Казахстан, г. __________ ул._____________ оф.(кв) __ , БИК
______________ , ИИК KZ _____________________ , КБЕ ___ , E-mail:

Сауда ұйымының мөрі/Печать Торговой организации
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