Сауда ұйымымен ынтымақтастық шартына қосылу туралы өтінішке №1 Қосымша /
Приложение №1 к Заявлению о присоединении к Договору о сотрудничестве с Торговой организацией

1.
_____________ негізінде əрекет етуші _____________
ЖШС/______________ЖК
(əрі
қарай
–
Сауда
ұйымы)
______________ атынан _____________(бірінші басшысы (сенім
білдірілген өкілі)/ Аты-жөні) жəне _____________ негізінде əрекет
етуші Альфа-Банк ЕБ АҚ (бұдан əрі – Банк) атынан _____________
осы №1 Қосымшамен тараптар арасында ____ күнгі № _____ Сауда
ұйымымен ынтымақтастық шарты шеңберінде қолданыстағы
серіктестік қызметтерінің келесі пакеті туралы келісті:
Серіктестік
қызметтері
пакетінің
атауы/Название
пакета
партнерских услуг

Өнімнің
сипаттамасы/Опис
ание продуктов

Жеңілдік/Скидка

Серіктестік қызметтерінің таңдалған пакеттері серіктестік
қызметтерінің ағымдағы пакеттерін өзгерту үшін Сауда ұйымымен
ынтымақтастық шартына қосылу туралы өтінішке ұқсас Қосымшаға
қол қойылғанға дейін өзекті болып саналады.
2.
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.

1.
ТОО
_____________/ИП
______________
в
лице
_____________(первый
руководитель(поверенный)/
ФИО),
действующий на основании _____________ (далее - Торговая
организация), и АО ДБ Альфа-Банк (далее -Банк) в лице ____
действующего на основании ___ настоящим Приложением №1
согласовали следующий пакет партнерских услуг действующий между
сторонами в рамках договора о сотрудничестве с Торговой
организацией № _____ от ____ :
Серіктестік
қызметтері
пакетінің
атауы/Название
пакета
партнерских услуг

Өнімнің
сипаттамасы/Опис
ание продуктов

Жеңілдік/Скидка

Выбранные пакеты партнерских услуг считаются актуальными до
момента подписания аналогичного Приложения к Заявлению о
присоединении к Договору о сотрудничестве с Торговой организацией
на изменение текущих пакетов партнерских услуг.
2.
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.

3. 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:
Корпоративный номер: +7 ( ) ____________.

Сауда ұйымының мөрі/ Печать Торговой организации
Банк мөрі/Печать Банка

______________________
(подпись)

________________________
(подпись)

1

