«Bank RBK» АҚ Заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер,
шаруа (фермер) қожалықтары, жеке нотариустар, адвокаттар, жеке сот
орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін «Интернет-Клиент» жүйесінде
қашықтан банктік қызмет көрсету шартының жалпы талаптарына
2-қосымша/
Приложение 2
к Общим условиям договора дистанционного банковского
обслуживания в системе «Интернет-Клиент» для юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств,
частных нотариусов, адвокатов, частных судебных исполнителей,
профессиональных медиаторов в АО «Bank RBK»/
Appendix 3
To the General Terms and Conditions of the Remote Banking Services Agreement in the
“Internet-Customer” system for Legal Entities,
Individual Entrepreneurs, Peasant (Farm) Enterprises,
Private Notaries, Lawyers, Private Court Bailiffs, and Professional Mediators
in “Bank RBK” JSC

Кіріс/Вх. №/ Ref. No ______
От/ Dated «___» ___________ 20__ ж./г.

Келісім/Согласие/Consent
Клиент/ Customer __________________________________________________________________________________________________
(Клиенттің атауы, соның ішінде ұйымдық-құқықтық нысаны/наименование Клиента, в том числе организационно-правовая форма/
please specify the Customer’s name, including legal organizational form)

Тұлғасындағы/в лице/ represented by _________________________________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда) толығымен көрсетіледі/указывается фамилия, имя, отчество (при наличии)
полностью/ please specify surname, name, patronymic (if any) in full)

негізінде әрекет ететін/действующего (-ей) на основании/ acting under _________________________________________________
БСН/ЖСН/ БИН/ИИН/ BIN/IIN ______________________________________
Осы Келісімге қол қою арқылы
Клиент
«Bank
RBK»
Банкі»
Акционерлік қоғамымен (бұдан әрі –
Банк) жасалатын ҚБҚЖ жалпы
талаптарының1
қолданыстағы
редакциясына қандай да бір алып
қоюсыз және/немесе шектеулерсіз
қосылады, жүйе арқылы Қашықтан
қызмет көрсету, Электрондық банктік
қызметтерді одан әрі ұсыну ҚБҚЖ
жалпы
талаптарының/Жалпы
талаптардың2 ережелерімен реттеледі
және тарифтерге сәйкес жүзеге
асырылады, сондай-ақ жүйе арқылы
Қашықтан
қызмет
көрсету,
Электрондық банктік қызметтерді
ұсынудың
мынандай
жаңа
шарттарымен келіседі:
1) Банк ұсынылатын Электрондық
банктік қызметтер, Қашықтан қызмет
көрсету туралы ақпараттармен, ҚБҚЖ
жалпы
талаптарының/Жалпы
талаптардың
ережелерімен,
банк
операцияларын жүргізудің жалпы
талаптары
туралы
ережелермен,
тарифтермен танысу үшін қажетті
уақыт берді;

1

Подписанием настоящего Согласия
Клиент присоединяется к действующей
редакции Общих условий СДБО1,
заключаемых
с
Акционерным
обществом «Банк «Bank RBK» (далее –
Банк), без каких-либо изъятий и/или
ограничений, соглашается с новыми
условиями
Дистанционного
обслуживания,
предоставления
Электронных
банковских
услуг
посредством Системы, с тем, что
дальнейшее
Дистанционное
обслуживание,
предоставление
Электронных
банковских
услуг
посредством Системы регулируется
положениями
Общих
условий
СДБО/Общих
условий2
и
осуществляется согласно Тарифам, а
также подтверждает, что:
1) Банком предоставлено необходимое
время для ознакомления с информаций
о
Дистанционном
обслуживании,
предоставляемых
Электронных
банковских услугах, положениями
Общих условий СДБО/Общих условий,
Правил об общих условиях проведения
операций Банка, Тарифами;

By signing this Consent, the Customer
joins the current version of the RBSS
General Terms and Conditions1,
concluded with “Bank RBK” JSC
(hereinafter referred to as - the Bank),
without any exceptions and / or
restrictions, agrees with the new terms of
of Remote Servicing, the provision of
Electronic banking services through the
System, so that the further provision of
the Remote Servicing, Electronic
banking services through the system is
governed by the provisions of the RBSS
General Terms and Conditions / General
Terms and Conditions2 and is carried out
in accordance with the Rates, and also
confirms that:

1) Bank provided the necessary time to
study the information on the Remote
Servicing, the provided Electronic
banking services, the provisions of the
RBSS General Terms and Conditions,
the Rules of the General Terms and
Conditions of the Bank's operations, and
the Rates;

«Bank RBK» АҚ заңды тұлғаларға, жеке кәсіпкерлерге, шаруа (фермерлік) қожалықтарына, жеке нотариустарға, адвокаттарға, жеке сот
орындаушыларына, кәсіби медиаторларға банк қызметтерін көрсету шартының Жалпы шарттары / Общие условия договора
дистанционного банковского обслуживания в системе «Интернет-Клиент» для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
крестьянских (фермерских) хозяйств, частных нотариусов, адвокатов, частных судебных исполнителей, профессиональных медиаторов в
АО «Bank RBK» / The General Terms and Conditions of the Remote Banking Services Agreement in the “Internet-Customer” system for Legal
Entities, Individual Entrepreneurs, Peasant (Farmer) Enterprises, Private Notaries, Lawyers, Private Court Bailiffs, Professional Mediators at “Bank
RBK” JSC
2
«Bank RBK» АҚ заңды тұлғаларға, жеке кәсіпкерлерге, шаруа (фермерлік) қожалықтарына, жеке нотариустарға, адвокаттарға, жеке сот
орындаушыларына, кәсіби медиаторларға банк қызметтерін көрсету шартының осы Жалпы шарттары / Общие условия договора
банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, частных
нотариусов, адвокатов, частных судебных исполнителей, профессиональных медиаторов в АО «Bank RBK» / The General Conditions of the
Agreement for Banking Service of Legal Entities, Individual Entrepreneurs, Peasant (Farm) Enterprises, Private Notaries, Lawyers, Private Court
Bailiffs, and Professional Mediators in “Bank RBK” JSC

2)
Банктің
www.bankrbk.kz
корпоративтік интернет-ресурсында
жарияланған
ҚБҚЖ
жалпы
талаптары/Жалпы
талаптармен
танысқанын, түсінетінін растайды
және оларды орындауға міндеттенеді;

2) ознакомился, понимает и согласен с
Общими условиями СДБО/Общими
условиями,
опубликованными
на
корпоративном интернет-ресурсе Банка
www.bankrbk.kz, и обязуется их
выполнять;

3) Осы Келісім Клиенттің ҚБҚЖ
жалпы талаптарына/Жалпы талаптарға
пайдаланушы жүйе арқылы келісім
беру
жолымен
ҚБҚЖ
жалпы
талаптарына қосылған күннен бастап
Жалпы
талаптарға
қосылғанын
растайтын құжат болып табылады;

3) настоящее
Согласие
является
документом,
подтверждающим
присоединение Клиента к Общим
условиям СДБО/Общим условиям с
даты,
в
которую
Пользователь
присоединился к Общим условиям
СДБО путем предоставления согласия
посредством Системы;
4) ознакомлен и согласен с порядком и
основаниями списания/изъятия денег с
любых Счетов и дает свое безотзывное
согласие на изъятие (списание) Банком
денег путем прямого дебетования
любых Счетов в любой валюте,
открытых и обслуживаемых Банком, в
размере причитающихся комиссий,
имеющейся
задолженности
перед
Банком в случаях, предусмотренных
Общими условиями СДБО/Общими
условиями, а также сумм иных расходов
и убытков Банка, связанных с
нарушением Клиентом обязательств по
Общим
условиям
СДБО/Общим
условиям.

4) кез келген шоттардан ақшаны
есептен шығару/алу тәртібімен және
негіздемесімен
таныстым
және
келісемін
және
ҚБҚЖ
жалпы
талаптарында/Жалпы
талаптарда
көзделген
жағдайларда
Банктің
алдында бар берешегіне тиесілі
комиссиялар мөлшерінде, сондай-ақ
ҚБҚЖ
жалпы
талаптары/Жалпы
талаптар
бойынша
Клиенттің
міндеттемелерін бұзуына байланысты
Банктің өзге де шығыстары мен
шығындарының
сомасын
банк
ашылған және қызмет көрсететін кез
келген
валютадағы
кез
келген
шоттарға тікелей дебеттеу жолымен
Банктің
ақша
алуына
(есептен
шығаруына)
өзінің
қайтарымсыз
келісімін береді.

2) have read, understands and agrees
with the RBSS General Terms and
Conditions / General Terms and
Conditions, published on the Bank’s
corporate
Internet
resource:
www.bankrbk.kz, and undertakes to
comply with them;
3) this Consent is a document
confirming the Customer’s accession to
the RBSS General Terms and
Conditions/ General Terms and
Conditions from the date on which the
User joined the RBSS General Terms
and Conditions by giving consent
through the System;
4) have read and agrees with the
procedure
and
grounds
for
decommissioning / withdrawing money
from any Accounts and gives
irrevocable consent to the withdrawal
(decommissioning) of money by the
Bank by direct debiting of any Accounts
in any currency opened and serviced by
the Bank, in the amount of commissions
due, existing debts to the Bank in the
cases stipulated by the RBSS General
Terms and Conditions / General Terms
and Conditions, as well as the amounts
of other expenses and losses of the Bank
related to the violation by the Customer
of obligations under the RBSS General
Terms and Conditions / General Terms
and Conditions.

Клиенттің қолы/Клиенттің уәкілетті өкілінің қолы/
Подпись Клиента/Уполномоченного лица Клиента/
Signature of Customer / Customer authorized person: _____________________________________________
ФИО, должность Уполномоченного лица Клиента/Клиенттің уәкілетті өкілінің ТАӘ, лауазымы/
Full name, position of the Customer authorized person

Клиенттің М.О. (бар болған жағдайда)/
М.П. Клиента (при ее наличии и использовании)/
The Customer’s seal (if any)

«____»________________ 20___ж./г.

БАНКТІҢ БЕЛГІЛЕРІ/ ОТМЕТКИ БАНКА/ FOR BANK USE ONLY
Келісімді қабылдады, Клиенттің сәйкестендіруін өткізді/
Согласие принял, идентификацию Клиента/Уполномоченного лица Клиента осуществил/
The Consent accepted, the Customer identified by:

_______________________
(қолтаңба және мөртабан/
подпись и штамп/ signature and stamp)

______________________/___________________________________
(тегі, аты-жөнінің бірінші әріптері/
фамилия, инициалы/ surname, initials)

(должность уполномоченного работника/
authorized employee position)

Келісілді/ Согласовано/ Approved by:

_______________________
(қолтаңба және мөртабан/
подпись и штамп/ signature and stamp)

______________________/___________________________________
(тегі, аты-жөнінің бірінші әріптері/
фамилия, инициалы/ surname, initials)

(должность уполномоченного работника
authorized employee position)

Клиенттің/Клиенттің уәкілетті тұлғасының Келісімнің бір данасын алғандығы жайлы белгі/
Отметка о получении Клиентом/Уполномоченным лицом Клиента экземпляра Согласия/
Acknowledgement of receipt of an original copy of the Consent by the Customer/ Customer’s Authorized Person:
«___» _______________ 20__ ж./г.

____________________/_________________________

