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«Altyn Online» жүйесінде заңды тұлғаларға банктік 

қызмет көрсету шарты 

 

Алматы қ.      

  

«Altyn Bank» Акционерлік Қоғамы (China Citic Bank Corporation Limited Еншілес банкі), бір 

тараптан, және Клиент, басқа тараптан,бұдан әрі бірге - Тараптар, ал жекелеп Тарап немесе 

жоғарыда көрсетілгендей аталатындар, төмендегі жайлы «Altyn Online» жүйесінде заңды 

тұлғаларға банктік қызмет көрсетудің шартын (бұдан әрі - Шарт) жасасты. 

 

1-бап. Шарт мәні 

1.1. Шарт, шарт үлгісінде талаптары Банкпен анықталған, қосылу шарты болып 

табылады. Шартталаптарын Клиент жалпы алғанда ұсынылған Шартқа қосылу жолы ретінде 

қабылдауы мүмкін. 

1.2. Шартта қолданылған барлық терминдер мен дефинициялар Шартың ажырамас 

бөлігі болып табылатын, оның 1 қосымшасында келтірілген,  «Altyn Online» жүйесінде 

электрондық банктік қызметтерді беру қағидаларында (бұдан әрі - Қағидалар) оның берген 

мағынасына ие болады. 

1.3. Шарт бойынша, Клиент тапсырмасымен Банк - «Altyn Online» жүйесінде (бұдан әрі 

- Жүйе) электрондық банктік қызметтер көрсетуге, ал Клиент Қағидаларда белгіленген тәртіпте 

осы қызметтерге төлемдер жасауға міндеттенеді.  

1.4. Тараптар Жүйеде операциялар жасау барысында қолданылатын бір реттік қауіпсіздік  

кодын пайдалану арқылы динамикалық сәйкестендірумен расталған электрондық үлгідегі 

құжаттардың (бұдан әрі - Электрондық құжаттар), Жүйемен сәтті сәйкестендірілсе және 

түпнұсқаландырылса, қағаз нұсқасындағы құжаттармен тең мәнді екендігін және Шарт 

бойынша Тараптарға осыларға ұқсас құқықтар мен міндеттерді туындататынын  мойындайды.  

1.5. Тараптар Шарт бойынша олар қолданатын ақпаратты қорғау жүйесінің рұқсатсыз 

кіруден қорғау, сонымен қатар Электрондық құжаттардың авторлылығы мен түпнұсқалығын 

растау үшін жеткілікті екендігін мойындайды. 

 

2-бап. Шарт бойынша Банктік қызмет көрсету 

2.1. Клиент шоттары бойынша жүргізілетін операциялар тізбесі мен Жүйеде банктік 

қызмет көрсету талаптары Қағидаларда көрсетілген. 

2.2. Қағидалар Банк пен Клиент үшін міндетті болып табылады және Клиенттің Банкте 

ашқан Шоттарына қатысты барлық операциялар мен әрекеттерге қатысты қолданылады. 

2.3. Қағидалар және Шарт Банктің ресми сайтында (www.altynbank.kz) орналастырылады 

және Шарттың 2 қосымшасына сай үлгілік нысан бойынша, Шарт танысу және Клиенттің 

«Altyn Online» жүйесіне қосылуға өтініш (бұдан әрі - Өтініш) беру барысында қосылу үшін 

беріледі.  

2.4. Осы Шарттың талаптарымен келісе отырып, Клиент Шартжәне Қағидалардың 

талаптарымен танысқандығын және олармен келісетіндігін растайды. 

2.5. Шарт бойынша Қағидаларда көрсетілген құжаттарды Тараптардың әрқайсысы 

электрондық үлгіде басқа Тарапқа жібере алады немесе басқа Тараптан ала алады. 

2.6. Электрондық құжаттарды рәсімдеу Қазақстан Республикасының заңнамасы мен 

Қағидалардың талаптарына сай жүзеге асырылуы қажет. 

 

3-бап. Дауларды шешу 

3.1. Тараптар Заңды тұлғаларға банктік қызмет көрсетудің жалпы талаптарымен 

белгіленген тәртіпте, туындаған дауларды, наразылықтарды, қарама-қайшылықтар мен 

келіспеушіліктерді хаттар алмасу арқылы реттеу шараларын қолданады.  

3.2. Келіссөздер жүргізу немесе дауларды, наразылықтарды, қарама-қайшылықтар мен 

келіспеушіліктерді Тараптардың біреуінің осындай наразылықтар мен даулар және т.б. туралы 
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басқа Тарапқа бірінші болып хабар берген күнінен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде хат 

алмасу арқылы реттеу мүмкін болмаған жағдайда, олар Алматы қаласында Банктің бас 

кеңсесінің орналасқан орны бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген сот 

тәртібінде шешіледі. 

 

4-бап. Қолданылатын құқық 

4.1. Осы Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасына сай жасалған және сонымен 

реттеледі. 

 

5-бап. Шарттың әрекет етуі 

5.1. Шарт Жүйенің жұмысын бастаған сәттен бастап және Клиенттің Өтінішке қол қойған 

және Клиенттің Банкқа төлеуге тиісті комиссиялық сыйақысын төлеген жағдайда күшіне еніп, 

мерзімсіз әрекет етеді. 

5.2. Шарт келесі жағдайларда үзіледі: 

1) банктік шоттың барлық шарттары доғарылған және Жүйе арқылы операциялар 

жүргізілген Банктегі Клиенттің ағымдағы шоттарының соңғысы жабылған жағдайда, соңғы 

ағымдағы шот жабылған және банк шоты шарттарының соңғысы үзілген күннен бастап. Бұл 

жағдайда Тараптар Шарт бойынша Клиенттің соңғы ағымдағы шотының жабылған күнінен 

кешікпей өзара есеп айырысуға міндетті; 

2) Шот бойынша қозғалыстар болмаған және/немесе Шотта қатарынан 12 (он екі) айдан 

артық ақшаның жоқ болуы жағдайында;   

3) Шартты үзу көзделген күнге дейін 10 (он) Жұмыс күннен кешіктірмей басқа Тарапқа ол 

жайлы ескерткен (жазбаша хабарлау түрінде) Тараптардың бірінің Шарттан бас тартқан 

жағдайында. Шартты үзген кезде Тараптар бір-бірінің алдындағы барлық бұрын туындаған 

және Шартты үзу күніне дейін Шарт бойынша аяқталмаған міндеттемелерді орындауға және 

үзу жайлы жазбаша хабарламада көрсетілген үзу күнінен кешіктірмей өзара есеп айырысу 

жүргізуге міндетті. Тараптардың Шарттан бас тартуының жекелеген жағдайлары, Тараптардың 

әрқайсысының басқа жағдайларда Шарттан бас тарту құқығын шектемей, Қағидаларда 

қарастырылуы мүмкін.  


