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к Правилам открытия, ведения и закрытия 
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РНН 600 400 654 701 

К/сч. KZ20125KZT1001300258 

БИК KZIBKZKA 

БИН 130 241 026 190 

  

 

             Банктік (ағымдағы) шот келісімшартына қосылуға өтініш 

Заявление о присоединении к Договору банковского (текущего) счета 

___________________________________________________________________________ 
(жеке тұлғаның аты-жөні/ Ф.И.О физического лица) 

_________________________________________________________________________________________________________ 
(тіркелген жері/ место прописки) 

_________________________________________________________________________________________________________ 
(нақты мекен-жайы/ фактический адрес) 

 
Жеке тұлғасын куәландыратын құжаты/Документ, удостоверяющий личность (наименование, номер, серию, дату выдачи и 

орган, выдавший документ): __________________________________ ИИН_____________________________ 

 

Телефон:_________________________________                                            ________________________________________ 
                                                                                                                              (ұялы телефон/ мобильный телефон) 

Факс: _________________________________                                        E-mail: _____________________________ 
 

Маған белгілі, ҚР ҰБ нормативтік құжаттары негізінде, банктік шот ашуыңызды өтінемін / На основании 

нормативных документов НБ РК, мне известных, прошу Вас открыть банковский счет в:   

                                     

             KZT       USD        EUR        RUB         GBP         TRY        JPY  
 

Жеке тұлға ретінде ашылған банктік шоттар бойынша кәсіпкерлік, адвокаттық, жеке нотариалдық, сондай-ақ 

жеке сот орындаушысы қызметімен байланысты операциялардың жүргізілмейтіндігін растаймын/ По открытым 

мною счетам как физического лица не будут осуществляться операции, связанные с предпринимательской, 

адвокатской, частной нотариальной деятельностью, а также с деятельностью частного судебного исполнителя.  

 

 

Сіз АҚШ азаматы болып табыласыз ба және АҚШ-қа қандай да бір қатысыңыз бар ма: 

ИӘ  ☐  ЖОҚ  ☐ 

Егер Сіз АҚШ азаматы және/немесе АҚШ-та/АҚШ аумағында уақытша/тұрақты тұратын тұлға болып 

табылсаныз, немесе АҚШ-пен басқа белгілермен байланыста болсаңыз  www.kzibank.kz сайтының бөлімінде 

көрсетілген жеке тұлғалар үшін FATCA*сауалнамасын  немесе Банк менеджері ұсынатын сауалнаманы 

толтыруыңыз қажет. 

Являетесь ли Вы гражданином США и имеете ли какое либо отношение к США:  ДА  ☐   НЕТ  ☐ 

Если Вы является гражданином США и/или лицом, временно/постоянно проживающим в США/на территории 

США, либо иные признаки связи с США, то необходимо заполнить Анкету FATCA* для физических лиц 

указанный на сайте www.kzibank.kz в разделе документы и формы, либо заполнить анкету предоставляемую 

менеджером Банка. 

 

☐ www.kzibank.kz веб-сайтындағы құжаттар мен нысандар бөлімінде көрсетілген жеке деректерді жинауға және 

өңдеуге және банктік құпиямен бөлісуге немесе Банк менеджері ұсынатын Клиенттің Келісім нысан үлгісін 

толтыруға, дербес деректерді жинауға және өңдеуге және банктік құпиямен бөлісуге келісім беремін. 

 ☐ Даю согласие на сбор и обработку персональных данных и раскрытие банковской тайны, указанные на сайте 

www.kzibank.kz в разделе документы и формы/ либо заполнить типовую форму на Согласие Клиента на сбор и 

обработку персональных данных и раскрытие банковской тайны, предоставляемую менеджером Банка. 

 

☐Мен Банктің Клиенті ретінде барлық құқықтар мен міндеттемелерді толығымен қабылдауға, Жалпы 

шарттарға тұтастай қосылуға даусыз, қайтарымсыз және сөзсіз келісімімді беремін   

☐ Даю бесспорное, безотзывное и безусловное согласие на присоединение к Общим условиям в целом, 

полностью принимаю на себя все права и обязанности в качестве Клиента Банка без исключений; 

_______________________                                
                                                                                                                                                    (қолы/ подпись) 

                                                                                                                                            Күні /Дата______________ 
 

http://www.kzibank.kz/
http://www.kzibank.kz/


                

       БАНКТІҢ БЕЛГІЛЕРІ/ОТМЕТКИ БАНКА 

 
«__»_________20___жылғы жағдайға сәйкес, келесі валюталарда банктік шот ашуға рұқсат берілді/открыть 

банковский счет по состоянию на «__»_________20___г. разрешено в следующих валютах: 

                                          

                               KZT        USD         EUR        RUB        GBP         TRY         JPY  
 

 

Банктік шот ашу және осы шотпен операцияларды жүргізу үшін қажетті құжаттарды тексергендер/ документы на 

оформление открытия банковского счета и совершения операций по счету проверили: 

 

 

________________________________ 
Филиал Директоры/Директор Филиала 

 

_________________________________________         

Орындаушы/Исполнитель  
 

Банктік шот ашылды/Банковский счет открыт: 
Баланстік шот/балансовый счет  2204 

Банктік шот нөмірінің бірыңғай құрылымы 

Единая Структура Номера Банковского Счета(IBAN) 

Валюта түрі/ 

Тип валюты 

K Z   8 8 5 1 0          0 0 KZT 

K Z   8 8 5 1 0          0 1 USD 

K Z   8 8 5 1 0          0 2 EUR 

K Z   8 8 5 1 0          0 3 RUB 

K Z   8 8 5 1 0          0 4 GBP 

K Z   8 8 5 1 0          0 5 TRY 

K Z   8 8 5 1 0          0 6 JPY 

 


