
Қосымша 
2021 жылғы «29» қазанның № 01-010879/342 

бұйрықпен бекітілді  

 
БАНКТІК САЛЫМДЫ ОРНАЛАСТЫРУ ТУРАЛЫ  

№ __/__ ӨКІМ 

 

 ________ қаласы                                                                                                         20__ жылғы «___»__________ 

 

 

Бұдан әрі «Салымшы» деп аталатын __________________________________________, БСН/ЖСН 

________________, оның атынан [____________ негізінде әрекет ететін]1 ________________ арқылы бірінші 

тараптан және бұдан әрі «Банк» деп аталатын «ForteBank» АҚ, оның атынан 20__ жылғы «__»________№ 

_______  сенімхат негізінде әрекет ететін «ForteBank» АҚ __________ қаласындағы  филиалының _______  

___________________ мырза (ханым) арқылы екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар», ал әрқайсысы 

жеке «Тарап» немесе жоғарыда көрсетілгендей аталатындар осы Банктік салымды орналастыру туралы №___ 

өкімді (бұдан әрі – Өкім) төмендегі туралы бекітті: 

 

1. ӨКІМНІҢ МӘНІ  

1.1. Егер осы Өкімде басқасы көзделмесе, осы Өкімде қолданылған терминдер [Тараптар арасында жасалған 

Банктік салымдарды орналастыру туралы ________ № _____ бас келісімде (бұдан әрі - Бас келісім)] 

[Салымшы «ForteBank» АҚ-ға _____ж. тиісті өтінішті беру арқылы қосылған мерзімді банктік салымдарды 

орналастырудың жалпы талаптарында (бұдан әрі – Жалпы талаптар)] берілген мағынаны білдіреді, 
(қажеттісін алып тастау керек).  

1.2. Осы Өкім бойынша Банк Салымшыға жинақ шотын ашып, жеке сәйкестендіру кодын                                        № 

_______________________ береді. 

1.3. Салымшы осы Өкімде және [Бас келісімде] [Жалпы талаптарда] белгіленген тәртіпте және талаптарда 

Салымды жинақ шотына ұсынады, ал Банк қабылдайды (қажеттісін алып тастау керек). 

1.4. Банк Салым сомасына осы Өкімде және [Бас келісімде] [Жалпы талаптарда] белгіленген мөлшерде және 

тәртіпте сыйақы есептейді және төлейді (қажеттісін алып тастау керек). 

  

2. САЛЫМ ТАЛАПТАРЫ  

Салымның атауы    

Салым сомасы және валютасы (цифрмен 

және жазумен) 
 

Салымның ең жоғары сомасы 

(цифрмен және жазумен) 
 

Салым сомасы алынатын ағымдағы 

шоттың нөмірі 
 

Салымды Шотқа салу (Салымды ашу) 

күні  
20___ жылғы  «_____»______  

Салымды орналастыру мерзімінің 

аяқталу күні  
20___ жылғы  «_____»______  

Қосымша жарналарды қабылдау 

(тиісті жолақшаға белгі қою арқылы 

қажеттісін белгілеу керек) 

 

 Қарастырылған  

 Қарастырылмаған  

 

Белгі болмаған жағдайда,  салым бойынша Банк бекіткен 

стандартты талаптар қолданылады. 

 
2 Қосымша жарналар операциялық күні сағат 16.30-ден кейін 

енгізілген жағдайда, қосымша жарна бойынша сыйақы 

қосымша жарна енгізілген күннен кейінгі күннен бастап 

есептеледі. 

Ішінара алу  

(тиісті жолақшаға белгі қою арқылы 

қажеттісін белгілеу керек) 

  

 Қарастырылмаған  

 Келесі талап сақталған жағдайда, қарастырылған: 

________________ (соманы цифрмен және жазумен көрсету және 

валюта түрін көрсету) мөлшеріндегі төмендетілмейтін Салым 

сомасы сақталып тұрса. 
Белгі болмаған жағдайда,  салым бойынша Банк бекіткен 

стандартты талаптар қолданылады. 

 

                                                 
1 Жеке кәсіпкер 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап тіркелген жағдайда, алынып тасталсын 
2 «Forte Comfort» салымы үшін қолданылады 
 



Қосымша 
2021 жылғы «29» қазанның № 01-010879/342 

бұйрықпен бекітілді  

 
3 Операциялық күні сағат 16.30 кейін ішінара алынған 

жағдайда, Салымның толық сомасына сыйақы есептелмейді, 

бірақ Шоттан ішінара алғаннан кейінгі келесі күннен бастап 

есептеледі.  

Сыйақы төлеу 

 Ай сайын 

 Мерзім соңында  

 

Салым бойынша сыйақы мөлшерлемесі  

(процентпен) 
 

Салым бойынша сыйақының жылдық 

тиімді мөлшерлемесі (процентпен) 

 

 

Салымды мерзімінен бұрын алу 

талаптары  

  

Салымды орналастыру мерзімі кезінде: 

 30 күнтізбелік күнге дейін (30-ын қоса алғанда) – Салым 

бойынша сыйақы есептелмейді және төленбейді; 

 егер Салымды орналастыру мерзімі Салым сомасының жылдық 

0,01% (нөл бүтін жүзден бір) процент мөлшеріндегі сыйақы 

мөлшерлемесі бойынша 31 күнтізбелік күннен 364 күнтізбелік күнге 

дейін болса, сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесі 0% құрайды; 

 еуро валютасында сыйақы есептелмейді және төленбейді. Бұл 

талаптар Салымшының Салымды орналастыру мерзімі бойынша 

талаптарын орындамағаны үшін жауапкершілік шарасы болып 

табылады. 

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-ға, оның 

еншілес ұйымдарына немесе тәуелді 

акционерлік қоғамдарына тиесілігі* 

 Иә 

 Жоқ 

«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» 

АҚ, оның еншілес ұйымдарына немесе 

тәуелді акционерлік қоғамдарына 

тиесілілі* 

 Иә 

 Жоқ 

«Салық және бюджетке төленетін басқа да 

міндетті төлемдер туралы» ҚР Кодексіне 

сәйкес салым бойынша есептелген 

сыйақыдан төлем көзінен алынатын 

корпоративтік табыс салығын төлеуші* 

 Иә 

 Жоқ 

   

Салымшының уәкілетті тұлғалары: 

__________________ ___________________________  ___________ 

      Лауазымы                   (аты-жөні)    (қолы) 

 

__________________ __________________________  ___________ 

      Лауазымы                   (аты-жөні)    (қолы) 

 

М.О. 

 

Банктің өтінішті қабылдағаны туралы белгісі: 

 

Өтінішті тексердім 

 

 

Банктің уәкілетті тұлғасы  

      _______________________ 

             лауазымы 

     ___________________              

             (аты-жөні) 

М.О. 

 

 

 

                                                 
3 «Forte Comfort» салымы үшін қолданылады   

* Дұрыс деректерді ұсынуға «Салымшы» жауап береді. 
 


