
 

* Amerika Birleşik Devletleri ile bağlantılı bir kişi, aşağıdaki koşullardan birini karşılayan özel kişidir: 1) kişinin ABD vatandaşlığına veya oturma iznine (yeşil kart) sahip olması; 2) ABD, kişinin vergi mükellefi olarak ikamet ettiği 

ülkedir; 3) kişinin doğum yeri ABD’dir; 4) kişinin ABD kodlu bir telefon numarasına sahip olması; 5) ikamet adresi veya posta adresi ABD'de bulunmaktadır (P.O box USA dahil); 6) vekaletname ABD ile bağlantılı bir kişiye 

verilmiştir. 

 

  Ek No 5  

Ödeme kartları verme prosedürü Banka İç Düzenleme Belgelerine ilişkin 

 
896 sayılı 18.05.2022 tarihli  

Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan 

____________________ 

Yönetim Kurulu Başkanı 

Sn. Recep TÜRK 

 
ÖDEME KARTI VERİLMESİ VE ÖZEL KİŞİ KART HESABI AÇMA BAŞVURUSU 

 

“KZI Bank” İB” AŞ’den (bundan sonra Banka) aşağıdaki bilgiler doğrultusunda bana bir ödeme kartının (bundan sonra 

Kart) çıkarılması, kart hesabının (bundan sonra Hesap) açılması ve kartın geçerlilik süresi boyunca kart bakımı hizmetinin 

gerçekleştirilmesi hususunda gereğini arz ederim: 

 

1 Kart Bilgileri  

1.1 Hesap para birimi   ☐ KZT         ☐USD 

 

1.2 Kart Türü:     ☐ BANKKART MC WORLD DEBIT         

                  ☐BANKKART PRESTIGE MC BLACK DEBIT           

                  ☐ BANKKART MC WORLD SALARY 

 

☐ İSİMSİZ KART     ☐ KİŞİSEL KART        ☐ ANA KART    ☐ İLAVE KART 

 

1.3 Kart ile ilgili gider (borç) işlemlerinin sınırlandırılması: 

☐ Bankanın standart kısıtlamalarına (limitlerine) göre 

       ☐ Banka formu şeklinde kısıtlama (limit) belirleme başvurusuna uygun olarak 

1.4  Gizli kod kelimesi (harfler ve/veya sayılar): ___________________________________ 
 Bankadan finansal nitelikte bilgi almak için Banka ile telefonla iletişime geçtiğinde Müşteriyi tanımlamanın ek bir yolu olarak kullanılır. Baskı şeklinde belirtiniz. 

 

2 Müşteri bilgileri  

2.1 _______________________________________________________________________________________________________ 
                                                                            (özel kişinin adı soyadı) 

2.2 __________________________________________________________________________________________________ 
                                                                            Adı soyadı latince (en fazla 20 karakter). 

2.3 İİN (Kimlik No)________________________________  

2.4 Kimlik belgesi türü: ___________________________________  belge serisi: ________________   

Belge numarası: ___________________________ veren makam: ________________verildiği tarih_______________________ 

2.6 ________________________________________________________________________________________________ 
                                                                               (ikamet adresi) 

2.7 ________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                               (gerçek adresi) 

2.5 Telefon:_________________________                                                Е-mail: _______________________________________  

                                                                        

2.8 ☐ Sizden SMS Bilgilendirme servisinin bağlanmasını ve gerçekleşen işlemler ile ilgili bilgileri aşağıda belirttiğim cep 

telefonuma gönderilmesini rica ediyorum:    +_____________________________________   
                                      SMS bildirimleri ile kart / hesap üzerindeki hareket hakkında bilgi almak için ve Uzaktan Bankacılık Hizmet Sistemine kayıt için cep telefonu numarası.          

 

2.9 ABD vatandaşı mısınız ve ABD ile herhangi bir ilişkiniz var mı:  EVET  ☐   HAYIR  ☐ 

Ödeme kartı kullanıcısı ABD vatandaşı ise ve/veya ABD'de / ABD topraklarında geçici/kalıcı olarak ikamet eden bir kişi ise, 

www.kzibank.kz web sitesindeki belgeler ve formlar bölümünde belirtilen Özel Kişiler için FATCA* Formunun veya Banka 

Temsilcisi tarafından sağlanan anketin doldurulması gerekir. 

2.10   ☐ Ben kişisel verilerin toplanmasına ve işlenmesine ve www.kzibank.kz web sitesindeki belge ve formlar bölümünde belirtilen 

bankacılık sırlarının ifşa edilmesine de onay veriyorum, veya Banka temsilcisi tarafından sağlanan, kişisel verilerin toplanması ve 

işlenmesi ve bankacılık sırlarının ifşa edilmesine ilişkin Müşterinin Onayını almak için standart bir formun doldurulmasına muvafakat 

ediyorum. 

2.11 ☐ Şahıs olarak açtığım kart hesabı üzerinde girişimcilik, avukatlık, özel noterlik ve özel icra memuru faaliyetleri ile ilgili 

işlemlerin gerçekleştirmeyeceğini teyit ederim. Kart işlemleri yaparken Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatının gerekliliklerine 

uyacağımı taahhüt ederim.  



 

* Amerika Birleşik Devletleri ile bağlantılı bir kişi, aşağıdaki koşullardan birini karşılayan özel kişidir: 1) kişinin ABD vatandaşlığına veya oturma iznine (yeşil kart) sahip olması; 2) ABD, kişinin vergi mükellefi olarak ikamet ettiği 

ülkedir; 3) kişinin doğum yeri ABD’dir; 4) kişinin ABD kodlu bir telefon numarasına sahip olması; 5) ikamet adresi veya posta adresi ABD'de bulunmaktadır (P.O box USA dahil); 6) vekaletname ABD ile bağlantılı bir kişiye 

verilmiştir. 

 

2.12 ☐ Kart Kullanım Kurallarını okudum. 

2.13 ☐ Genel Koşullar'a bir bütün olarak katılıyorum, Banka Müşterisi olarak tüm hak ve yükümlülükleri istisnasız ve tam olarak 

kabul ediyorum. 

       ___________________________                                                                                                           

                       (imza)                                                                                                                     Tarih ___________________ 

 

 

BANKA NOTLARI 

 
Kart hesabının “__” ____ 20__ tarihinden itibaren aşağıdaki para birimlerinde açılmasına izin verilmiştir: 

                                          

                                               KZT        USD          

                         
Ödeme kartı çıkarılacaktır : 

☐ BANKKART MC WORLD DEBIT        ☐ PRESTIGE MC BLACK DEBIT          ☐ BANKKART MC WORLD SALARY  
 

☐ İSİMSİZ KART    ☐ KİŞİSEL KART    

 
Kart hesabı açma ve kart hesabında işlem yapma kaydı için sunulan belgeler kontrol edilmiştir: 

 

 

________________________________                                                                         
Şube Müdürü                                                            
 

_________________________________________                                                                                                             
Operasyon Faaliyetleri Birimi Başkanı  

 

 

İcracı________________________ 

 

 

 

Banka kartı hesabı açılmıştır: 
Denge (bilanço) hesabı 2204 

Banka Hesap Numaralarının Birleşik Yapısı (IBAN) Para birimi türü 

K Z   8 8 5 1 0          0 0 KZT 

K Z   8 8 5 1 0          0 1 USD 
 

 

 

 

 

 

 

 


