«Альфа-Банк» ЕБ АҚ-да
банктік қызмет көрсету Шартына
1-1-1 Қосымша

Бұқаралық Бизнес1 клиенттері үшін «Альфа-Банк» ЕБ АҚ-да ШОТ АШУ ҮШІН ӨТІНІШ-САУАЛНАМА
(ұйымдастырушылық-құқықтық формасын/жеке практиканың қызметін көрсетумен)

Клиент атауы

(тек заңды тұлғалар үшін)

Клиенттің атауы латын әріптерімен:
БСН/ЖСН
тел:_________________________

Клиенттің байланыс телефоны
Клиенттің E-mail / Web-сайты
Клиенттің нақты орналасқан жері
Резиденттілік белгісі
Компания шетелдің заңды тұлғасы болса
толтырылады:

лауазымы/ТАӘ _________________________________________________

 Резидент

 Бейрезидент, резиденттілікті көрсету

(мемлекет тіркеуіндегі салық төлеушінің нөмірі)

(уәкілетті орган берген мемлекеттік тіркеуде берілген тіркеу нөмірі (код))

 Қазақстандық теңге

 Ресей рублі
 ________________

Келесі валютада шот ашуды сұраймын (шот

 Еуро

ашылған жағдайда толтырылады)

 АҚШ доллары
 ________________

(басқа шетел валютасы)

Қосымша құн салығына қосымша шот ашуды сұраймын (негізгі ағымдағы шоты(-н) бар
болған/ашқан жағдайда толтырылады)

(басқа шетел валютасы)

 Қазақстандық теңге

Қолы ________________________

Кодтық сөз __________________________________________
(клиентті сәйкестендіру үшін/шоттарға қызмет көрсету, карточканы бұғаттау және т.б. мәселелері жөнінде жүгінген жағдайда
төлем карточкасы иесі қолданады)

Бұқаралық бизнес
тарифтік категория

клиенттеріне

арналған

 Альфа-Старт

 Альфа-Ультра
Ағымдағы шотты жүргізу үшін алынатын
 Айына бір рет
комиссиясының мерзімділігі (болған жағдайда)
Халықаралық корпоративті төлем карточкасын шығаруды сұраймын
Төлем картасының түрі

 Business

 Альфа-Актив

 Альфа-Предприниматель

 Альфа-ВЭД

 Басқа ______________________

 Тоқсанына бір рет

 Жарты жылда бір рет

 Жылына бір рет

(ашылатын шотқа карточканы шығару қажет болған жағдайда толтырылады)

 Alfa Business Cash/ Light

 Басқа ______________________

Шот валютасы ________

Карточка иесі туралы мәлімет
Тегі Аты Әкесінің аты

Латын әріптерімен Тегі Аты

Тіркелген мекенжайы:

Тұлғаны куәландыратын құжат
(серия, нөмірі, берілген күні, кім берді):

ЖСН (болған жағдайда)

Байланыс деректері

ID
карталар

Карточканы алатын орын/Жеткізу мекенжайы:

Электрон банктік қызметтерді және sms-хабарламаны ұсыунда қолданылатын Клиенттің уәкілетті тұлғалардың деректері
(қызметтерді қосқан жағдайда толтырылады)

Уәкілетті тұлғаның ТАӘ

Лауазымы

ЖСН

Уәкілеттілік
мерзімі

Қол қою
құқығы

Мобильді нөмірі2/e-mail

ЭЦҚ3

SMS

+7


e-mail
+7


e-mail
+7


e-mail
Орындалатын операциялардың қаржыландыру көздері туралы мәліметтер
 Кәсіпкерлік қызметтен түсетін (негізгі) табыстар
 басқа (көрсету)
Заңды тұлғаның бенефициарлы меншік иелері (қатысушылар-иелену үлесі 10% асатын заңды тұлғалар )
Салық
ҚР азаматары үшін ЖСН/шетел
Иелену
Тіркелген мекенжайы (тұратын)
үлесі
Т.А.Ә.
резиденттілігінің
азаматтары үшін шетел мемлекетіндегі
(қала, ел)
(%)
елі
салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі

Осымен уәкілетті өкілдің атынан Клиент келесілерді растайды:
-

-

«Альфа-Банк» ЕБ АҚ тарифтерімен және «Альфа-Банк» ЕБ АҚ-да банктік қызмет көрсету Шартының (бұдан ары-Шарт) талаптарымен танысу және келісу, сонымен қатар
Шартқа қосылу;
«Альфа-Банк» ЕБ АҚ (Банк) www.alfabank.kz сайтында жарияланған «Жеке деректерді жинауға және өңдеуге Келісім» үлгісімен танысуды растау және Банк менің жеке
деректерімді оның мазмұнына сәйкес жинауына және өңдеуіне келісімімді беремін, сондай-ақ мұндай Келісімге толық қосыламын.

Клиент атынан: __________________________________________________________________Сенімхат негізінде әрекет ететін ________________________
құжат атауы-Жарғы, Сенімхат, басқа

Клиенттің уәкілетті өкілінің лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты

«____» ___________20___ж.
Тарту менеджері
Банк серіктесі (болған жағдайда)
Банктің құрылымдық бөлімшесінің басшысы

Қолы
Банктің белгілері
ТАӘ/Табель нөмірі
Тарту арнасы
Код/Атауы
ТАӘ ________________________________________

_________________________
Қолы______________
Қолы ______________

Нұр-Сұлтан қ. және Алматы қ. үшін жылдық айналымы 1250 млн теңгеге дейін, басқа өңірлерге 750 млн теңге дейін
2
Сенім белдірілген нөмірге «Альфа-Бизнес Қазақстан» мобильді банкинг қызметі қосылады. «Альфа-Бизнес Қазақстан» қосымшасында Клиентті активациялау сәтінен бастап, бастапқы үш
айда комиссия 0 теңге, төртінші айдан бастап Банк тарифтеріне сәйкес комиссия алынады.
1

Осымен уәкілетті өкілдің атынан Клиент: http://www.kisc.kz/ca/doc/PolicyKISC.pdf и http://www.kisc.kz/ca/doc/StatementKISC.pdf мекенжайлары бойынша интернет желісінде ЕО ақпараттық
ресурстарында жарияланған және жанданатын «ҚР ҰБ ҚБЕО» РММ Куәландырушы Орталықтың тіркеу куәліктарын қолдану Саясатының және тіркеу куәліктарын қолдане Ережелерінің
талаптарымен танысу және келісу; «Альфа-Банк» ЕБ АҚ (Банк) www.alfabank.kz сайтында жарияланған «Жеке деректерді жинауға және өңдеуге Келісім» үлгісімен танысуды
растау және Банк менің жеке деректерімді оның мазмұнына сәйкес жинауына және өңдеуіне келісімімді (сонымен бірге ЕО қоймасындағы жариялымдарды қолдану арқылы) беремін, сондай-ақ
мұндай Келісімге толық қосыламын
3

Клиенттің БСН/ЖСН ____________________________

Клиент атынан: __________________________________________________

