
 

 
«ForteBank» АҚ-да жеке банктік сейф ұяшығын жалға алу туралы шарттың жалпы талаптары 

 

«ForteBank» АҚ-да Жеке банктік сейф ұяшығын жалға алу туралы шарттың жалпы талаптары (бұдан әрі – 

Жалпы талаптар) «ForteBank» АҚ-да Клиентпен жасалған, жеке/ заңды тұлғаның Жеке банктік сейф ұяшығын 

жалға алуы туралы шарттың, Автоматтандырылған сейф депозитарийінің жеке банктік сейф ұяшығын жалға 

алуы туралы шарттың (бұдан әрі – Шарт) ажырамас бөлігі болып табылады және Шарттың негізгі 

талаптарынан тұрады. 

Клиент Шартқа қол қоя отырып, оның ажырамас бөлігі – Жалпы талаптарды алғандығын, оқығандығын, 

түсінгендігін және оның қағидаларымен қандай да бір ескертусіз және наразылықсыз толықтай келіскендігін 

растайды және Жалпы талаптардың барлық қағидаларын уақытында және толық көлемде орындауға 

міндеттенеді. 

 

1. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

1.1. Жалға беруші міндетті: 

1) Жалға алушыға сейф ұяшығын (бұдан әрі- Сейф) қолдану ережелерімен, оның ішінде Сейфті мәжбүрлі 

ашу жағдайлары мен тәртібмен таныстыруға; 

2) Шартқа қол қойған соң және Шартқа сәйкес жалға алу төлемін төлеген соң, Жалға алушыға Сейфті 
қолдануы үшін кілтін тапсыруға, сондай-ақ депозитарийге/ сәйкестендіру карточкасына кіруге рұқсатын 

беру (Автоматтандырылған сейфтік депозиторияның Сейфін жалға алғанда); 

3) Сейфті жөнді қалыпта ұстауға; 

4) Сейфті қолдануға құқығы жоқ, үшінші тұлғалар тарабынан қандай да бір қастандық жасауынан қорғауға; 

5) Жалға алушыға немесе оның уәкілетті өкіліне Шарттың талаптарына сәйкес, Жалға берушінің жұмыс 

істейтін режиміне сәйкес Сейфке кедергiсiз кіруін қамтамасыз етуге; 

6) Жалға алушыға немесе оның уәкілетті өкіліне сейфке жеке кіруін және Шарттың талаптарындағы 

сақталатын       затпенқұпиялы       түрде       жұмыс       істеу       мүмкіндігін қамтамасыз етуге; 

7)Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, Жалға алушы туралы, 

оның Сейфінің нөмірі, сондай-ақ Сейфті жалға алу фактісі туралы ақпаратты үшінші тұлғаларға жария 

етпеуге; 

8) Шарттың мерзімі аяқталған кезінде Жалға алушы Сейфті босатпағанда және оның кілтін тапсырмаңан 

жағдайда, Сейфті мәжбүрлеп ашу және оның ішіндегі заттарды шығару туралы ескертумен, Жалға алушыға 

Сейфті жалға алу мерзімінен асқан уақыт үшін төлем қажеттілігі туралы жазбаша хабарлауға. 

 
 

1.2. Жалға беруші құқылы: 

1) Клиенттің Шарт бойынша және /немесе өзге де кез-келген ақшалай міндеттемелері бойынша, онымен қоса 

Банктің көрсеткен қандай да бір банктік қызметтері үшін комиссияны төлеу бойынша міндеттемелері 

бойынша да берешегі болғанда, Клиенттің Шартқа қол қоюы арқылы оның ағымдағы шотынан(-тарынан) 

ақша алуға алдын ала келісімі негізінде, Клиенттің ағымдағы шотынан(-тарынан), сондай-ақ Клиенттің 

Банкте ашылған кез келген банктік шотынан Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым 

салынбаған кез келген тәсiлмен ақшаны шығарып алуға алуға 

2) Шарттың қолданыс мерзімін ұзартқан жағдайда, Сейфті қолдануы үшін жалға алу төлемінің мөлшерін 

өзгертуге; 

3) Жалға алушыға Сейфке кіруіне және сақтаулы заттарды алуына мынадай жағдайларда рұқсат бермеу: 

-Жалға алушының Жалға беруші алдында жалға алу ақысын төлеу берешегі болғанда және оны Шартта 

көзделген тәртіппен алуға мүмкіндіктері болмағанда, онымен қоса Жалға алушының Жалға берушіде 

ашылған банктік шоттарында ақшасы болмаған жағдайда; 

- Жалға алушы Сейфтің кілтін жоғалтқан және Жалға берушіге Сейфтің жаңа жеке құлпын орнату немесе 

кілтті қалпына келтіру құнын өтемеген жағдайда; 

4) Қазақстан Республикасының заңнамасында, оның ішінде Қазақстан Республикасының «Қылмыстық 

жолымен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл 

туралы» Заңында (бұдан әрі ҚАКЗжТҚҚБ) көзделген жағдайларда, іскерлік қатынастарды жалғастырудан, 

сондай-ақ Жалға алушыға банктік қызметті/өнімді ұсынудан біржақты бас тартуға құқылы, атап айтқанда: 

- Қазақстан Республикасының «Қылмыстық жолымен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және 

терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Заңына сәйкес қаржылық мониторинг жөніндегі 

уәкілетті мемлекеттік орган жасаған тізбелерде (бұдан әрі - Тізбе) Жалға алушы туралы ақпараттың болуы; 

- егер Жалға алушы белгілі бір халықаралық ұйым немесе шет мемлекет анықтаған қылмыстық жолмен 

алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру қаупі бар елде тіркелген / 

орналасқан адам болса немесе егер мұндай тұлға осы операцияны / мәмілені орындауға қатысса; 

- егер қызмет көрсету процесінде Жалға беруші ұсынатын қызмет қылмыстық жолмен түскен кірістерді 



заңдастыру (жылыстату) немесе терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жоятын қаруды таратуды 

қаржыландыру мақсатында пайдаланылады деген күдік туындаса; 

- егер Сейфті жалға беру қызметін ұсыну барысында Сейфті қылмыстық жолмен алынған кірістерді 

заңдастыру (жылыстату) немесе терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жоятын қаруды таратуды 

қаржыландыру мақсатында пайдалануда деген күдік туындаса; 

- егер Банк Шарт талаптары, Қазақстан Республикасының және шетел мемлекеттерінің жария болып 

табылатын Банктің және корреспондент-банктің қызметіне, ішкі рәсімдеріне және талаптарына қатысты 

заңнамасы бұзылған, бұзылуы мүмкін деп тұжырымдаған жағдайда, сонымен қатар кез келген елдің, 

халықаралық ұйымның күші Банкке және Жалға алушыға қатысты болатын хүкіміне сәйкес санкциясы (соның 

ішінде, бірақ бұнымен шектелмей, операция түріне, Жалға алушының тіркелген және (немесе) тұрған еліне, 

сонымен қатар осы елдерге немесе осы елдерден жүргізілетін төлемдерге байланысты) болған жағдайда; 

- Клиентті тиісті түрде тексеру үшін қажетті ақпаратты және құжаттарды беруден Жалға алушының бас 

тартқанында, онымен қоса Клиенттің жеке деректерін FATCA талаптарына сәйкес АҚШ Салық Қызметіне 

(Internal Revenue Service), оның ішінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік уәкілетті органдары арқылы 
жинауға, өңдеуге және сберуге келісімін бермегенде, бұндай жабу Қазақстан Республикасының 

заңнамасының талаптарына сәйкес рұқсат етілмегендерді қоспағанда. 

Шартты (іскерлік қатынастарды) бір жақты тоқтатқан жағдайда, Банк Шартты (іскерлік қатынастарды) 

тоқтатудан кем дегенде екі күн бұрын Жалға алушыға тиісті жазбаша хабарлама жолдау арқылы бұндай 

тоқтату туралы хабарлайды. 

5) егер Жалға алушы Тізбеге енгізілген тұлға болып табылса, онда сейфтік депозиторий бойынша операция 

жүргізуді тоқтату; 

- егер Жалға алушы жасаған операцияларды зерделеу барысында олардың қылмыстық жолмен алынған 

кірістерді заңдастыру (жылыстату) немесе терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жоятын қаруды 

таратуды қаржыландыру мақсатында жүзеге асырылғанына күмән туындаса; 

- егер операцияның/мәміленің бір тарабы/қатысушысы Тізімге енгізілген адам болса/халықаралық ұйым 

немесе шетел мемлекеті анықтаған қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру және терроризмді 

қаржыландыру қаупі бар елде тіркелген/орналасқан адам болса немесе мұндай адам осы операцияны/мәмілені 
орындауға қатысса; 

6) Жалға алушының жеке деректерін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жинауға, өңдеуге және 

сақтауға құқылы. Осы тармақта көрсетілгендер Жалға алушының жеке деректерін Жалға берушінің 

жинауына, өңдеуіне және сақтауына берген, Жалға алушының келісімі болып табылады. Бұл ретте Жалға 

алушы өзінің жеке деректерін Жалға берушінің жинауына, өңдеуіне және сақтауына Шарттың негіз 

болатынына және жеткілікті құжат болып табылатынына өз келісімін береді; 

7) Сейфке салынған құндылықтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында, Жалға алушының сенімді 

тұлғасына келесі жағдайларда қызмет көрсетуден бас тартуға: 

- егер сенімхатта Сейфке кіруге нақты нұсқаулар көрсетілмесе және/немесе мынадай шектеулер болса, яғни 

белгілі бір құндылықты алуға шектеу, не Сейтегі құндылықтардың бір бөлігін қолдану құқығына шектеу 

болғанда; 

- Жалға алушының сенімхатты берген фактісін Жалға алушыға және/немесе нотариалдық палатаға телефон 

соғу арқылы анықтау мүмкін болмағанда. 

8) Сейфті мәжбүрлі түрде ашқан жағдайда, және ондағы заттарды алу үшін Жалға алушы (немесе оның 

мұрагері, заңды өкілі) келмеген жағдайда, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында Жалға берушінің 

бұндай заттарды, бұйымдарды, мүлікті жоюына рұқсат етілген болса, Сейфтегі заттарды, бұйымдарды, мүлікті 

жоюға; 

9) Сейфті мәжбүрлі түрде ашқан жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте 

Сейфтегі мүлікті жеке меншігіне айналдыруға құқылы. 

 

1.3. Жалға алушы міндетті: 

1) Жалға берушінің жалға берген түгел мерзімі үшін жалға алу сомасын толығымен Жалға берушінің 

кассасына төлеуге немесе Банктің транзиттік шотына қолма-қол ақшасыз түрде аударуға. Жалға алушы 
Сейфті мерзімінен бұрын қайтарғанда және Шартты мерзімінен бұрын бұзғанда, Жалға алушы төлеген төлем 

кері қайтарылмайды. 

2) мерзімі өткен берешегі пайда болғанда, онымен қоса тыйым (арест) салынуына байланысты болғанда, 

Жалға берушінің Сейфін жалға алу мерзімін өткізіп алғаны үшін берешек сомасын Жалға берушінің 

кассасына төлеуге немесе Банктің транзиттік шотына қолма-қол ақшасыз түрде аударуға. 

3) Жалға беруші Сейф кілтін алғаш берген кезде Жалға берішінің қызметкерінің көзінше кілттің және Сейфтің 

ақаусыз күйде екендігіне көзін жеткізуге. Сақталған зат Жалға алушыға берілген соң сақталған заттың 

ақаулары бойынша Жалға берушіге қойылатын кінәрат талаптар қабылданбайды; 

4) Сейфті тікелей мақсатында пайдалануға; 

5) Сейфті Жалға беруші Сейфке салуға рұқсат еткен салмақтан асатан салмақтағы заттарды, бұйымдарды 

және мүлікті сақтау үшін қолданбауға; 

6) Сейфті қолдану кезінде Сейфтің және оның кілтінің сынуына, бұзылуына немесе істен шығуына әкелетін 
әрекеттерді жасамауға. Кез келген ақаулар туралы Жалға алушы тез арада Жалға берушіге хабарлайды; 

7) Сейфте адамның ағзасына және қоршаған ортаға зиянын тигізетін оқпен, газбен атылатын қару және суық 

қару, жарылғыш, есірткі, психотроптық, тез тұтанғыш, уытты, радиациялық және өзге заттарды, сондай-ақ 



еркін айналымына тыйым салынған заттарды сақтамауға; 

8) бұған Жалпы ережелердің 1.4.т-да қарастырылған жағдайды қоспағанда, Сейфтің кілтін сақтауға және оны 

басқа тұлғаларға бермеуге. Сейф кілтін және/немесе сәйкестендіру карточкасын жоғалтқан жағдайда, бұл 

туралы Банк бөлімшесіне жүгіну арқылы дереу Жалға берушіге хабарлауға. Клиент Сейфтің кілтін 

жоғалтқаны туралы уақытында хабарламаған жағдайда, Жалға алушы Сейфтегі заттардың сақталуы үшін 

жауапкершілік көтермейді; 

9) Сейфті пайдаланған кезде жалға берушінің қызметкерлерінің нұсқауын ұстануға; 

10) Сейфті жалға алу мерзімі аяқталған күннен кешіктірмей, сақтаулы заттарды алуға және кілтін Жалға 

берушінің қызметкеріне беруге; 

11) Жалға берушінің Сейфті пайдалану жөніндегі ережелерін орындауға; 
12) Жалға алушы Сейфті уақытынан тыс босатуына және кілтті жалға берушінің қызметкеріне бергеніне 

байланысты Жалға берушінің шығындарын, онымен қоса Клиент Шарттың Сейфті қолдану талабын 

сақтамағанының салдарынан туындаған, Банктің Сейфті мәжбүрлә түрде ашу үшін кетірген, Клиенттің 

кінәсінен Сейфтің сынғаны/бұзылғаны/бүлінгені немесе істен шыққаны үшін келтірілген, яғни Сейфті 

жөндеу/қалпына келтіруге кеткен Жалға берушінің  барлық шығындарын толық көлемде өтеуге; 

13) Осы Шарттың 7) тармағында көрсетілген, тыйым салынған заттарды сақтағаны үшін Жалға берушіге 

келтірілген залалды өтеуге; 

14) өз деректемелеріндегі барлық өзгерістер туралы Жалға берушіге аталған өзгерістер күшіне енген күннен 

бастап бес жұмыс күні ішінде хабарлауға; 

15) Банк сұратқан, Қазақстан Республикасының Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 

(жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының талаптарын 

сақтау үшін қажетті, сондай-ақ клиенттің мәліметтерін/дербес мәліметтерін жинау, өңдеу және оларды 

Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдары арқылы FATCA талаптарына сәйкес АҚШ 

(Internal Revenue Service) Салық Қызметіне беру үшін қажетті құжаттарды Банкке ұсынуға. 

 

1.4. Жалға алушы құқылы: 

1) Сейфті Шарт талаптарына сәйкес жалға алу мерзімі ішінде қолдануға; 
2) Сейфті сақтауға рұқсат етілген құндылықтарды сақтау үшін қолдануға; 

3) Жалға берушінің өз міндеттемелерін тиісті түрде орындауын талап етуге; 

4) осы Шартты мерзімінен бұрын бұзуға, оол туралы осы Шартты бұзу күніне дейін бес жұмыс күнінен 

кешіктірмей, Жалға берушіге осы Шартты бұзатыны туралы жазбаша өтініш бере отырып, беріп, мерзімінен 

бұрын бұзуға құқылы; 

5) Сейфті қолдану құқығын Қазақстан Республикасы заңнамасында анықталған тәртіпте сенімді тұлғаға 

беруге, бұған автоматтандырылған сейфтік депозитарияның сейфтік ұяшығын жалға алуды қоспағанда; 

6) осы Шартты мерзімінен бұрын бұзуға, оол туралы осы Шартты бұзу күніне дейін бес жұмыс күнінен 

кешіктірмей, Жалға берушіге осы Шартты бұзатыны туралы жазбаша өтініш бере отырып, беріп, мерзімінен 

бұрын бұзуға құқылы. 

 
 

2. Тараптардың жауапкершілігі 

2.1. Тараптар Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісті түрде орындамағаны үшін 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Шартқа сәйкес жауапкершілік артады. 

2.2. Жалға беруші Сейфтің мүлтіксіз сақталуын және бүтіндігін қамтамасыз етеді. Жалға беруші сақтаулы 

заттарға қол жеткізе алмайды және олардың мүлтіксіз сақталуы мен бүтіндігі үшін жауап бермейді. 

2.3. Жалға алушы кілтті немесе сейфтік депозитарийдің сәйкестендіру карточкасын жоғалтқаны туралы 

уақтында хабарламаған жағдайда, Жалға беруші сақтаулы заттардың мүлтіксіз сақталуына жауап бермейді. 

2.4. Жалға алушы Шарт бойынша міндеттемелерін тиісінше орындамағанына байланысты Жалға берушіге 

келтірген залалды өтейді, оның нәтижесінде мыналарды қоса алғанда: 

1) Сейф пен құлыптың құрылымына техникалық зақым келтіргені; 

2) Сейфтің кілтін жоғалтқаны, бүлдіргені үшін. Жалға алушы құлып пен кілтті ауыстырумен байланысты 

келтірілген шығындарын, сондай-ақ Сейфті ашуға байланысты шығыстарды өтейді. Бұл жағдайда, егер 

Сейфті жалға алу мерзімі аяқталмаса, Сейф Жалға алушының жазбаша өтінішімен ашылады. Тараптар Сейфті 

ашу күнін алдын ала келіседі. 

2.5. Жалға беруші мыналар үшін жауапкершілік көтермейді: 

1) Ұяшықтағы заттар туралы дұрыс мәліметтер болмаған жағдайда, Ұяшықтағы заттар үшін, Ұяшыққа салуға 

тыйым салынған заттардың, бұйымдардың және мүліктің салыну салдары үшін; 

2) Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіпте Ұяшыққа салынған құндылықтарды 

шығарған, алған, тәркілеген және басқаша алған жағдайда; 

3) Ұяшықты Клиенттен басқа, Ұяшыққа рұқсат берілген басқа тұлға қолданған жағдайда, құндылықтардың 

сақталуы үшін; 

4) сәйкестендіру карточкасын, Ұяшықтың кілтін және Ұяшықты пайдалану үшін ПИН-кодты басқа тұлғаға 

берген жағдайда, құндылықтардың сақталуы үшін; 

5) Қазақстан Республикасының «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) 

және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» заңына сәйкес сейфтік депозитарий 

бойынша операция жүргізуден бас тартқаны үшін; 



6) Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған басқа жағдайларда. 

2.6. Тараптар еңсерілмейтін күш жағдайларының, яғни мыналар, бірақ мұнымен шектелмей, өрт, су тасқыны, 

жер сілкінісі, электр қуатын берудің бұзылуы, Тараптардың орындауы міндетті болатын мемлекеттік 

органдардың шешімдерінің салдарында, өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамағаны 

үшін жауапкершіліктен босатылады. 

2.7. Жалға алушы Шартқа қол қоя отырып шетел мемлекеттерінің заңнамаларында белгіленген шектеулер 

мен тыйым салуларға және әрекеттері Жалға алушыға және оның Банк немесе Банк арқылы жүргізетін 

операцияларына (соның ішінде, бірақ шектелмей, операциялар түрімен, Жалға алушының тіркелген және 

(немесе) орналасқан елімен, сонымен қатар осы елдерге немесе осы елдерден жүргізілетін төлемдермен 

байланысты) таралатын кез келген елдің, халықаралық ұйымның хұкіметіне сәйкес санкцияларға байланысты 

туындауы мүмкін тәуекелдер мен барлық салдарын (соның ішінде шығындар мен жіберілген пайдаларды) өз 

мойнына алады. Банк бұл тәуекелдер мен салдар (соның ішінде шығындар мен жіберілген пайдалар) үшін 

жауапкершілік көтермейді. 

 

3. Автоматтандырылған сейфтік депозитарийдің Сейфін жалға алудың ерекше талаптары 

3.1. Жалға алушы Сейфті жалға алудың түгел мерізімі үшін комиссияны төлеген және Шартты бекіткен соң, 

сондай ақ Жалға алушының алақаны бойынша қосымша биометрикалық сәйкестендіру жүргізілген соң, 

Жалға беруші Сейф кілтін және сәйкестендіру карточкасын Жалға берушіге берген кезде, ол Жалға алушыға 

автоматтандырылған сейтік депозитарияға, клиенттік бөлмеге және Сейфке енуге рұқсатын береді. 

3.2. Жалға алушы Сейфтің кілтін және сәйкестендіру карточкасын сақтауға міндетті және өзге тұлғаға 

бермеуі тиіс, ал оларды жоғалтқан немесе бұзған жағдайда, ол туралы дереу Жалға берушіге хабарлауы қажет. 

3.3. Сәйкестендіру карточкасын берген сәттен бастап Жалға алушы ПИН-кодты үш рет қате терген жағдайда, 

сәйкестендіру карточкасы автоматты түрде тежеледі. 

3.4. Сейфті жалға алу мерзімі аяқталған соң, Жалға алушы Сейфтің кілтін тапсырады. 

3.5. Сәйкестендіру карточкасы арқылы сейтік депозитарияға, клиенттік бөлмеге және Сейфке енуге, Сейфті 

ашуды және жабуды Жалға берушінің қатысуынсыз/ ілеспеуінсіз, Жалға алушы өз бетінше жүзеге асырады. 

3.6. Жалға алушының Сейфке демалыста та және мереке күндерінде де енуіне тәулік бойы рұқсат етілген. 

3.7. Жалға алушының кінәсінен сәйкестендіру карточкасын жоғалтқан/зақымдаған/ бұзған жағдайда, 

Сейфтің кілтін жоғалтқан/сындырған/ бұзған жағдайда, Сейфтің құлпын зақымдаған/ /сындырған/ бұзған 

жағдайда, Жалға алушы ПИН-кодты ұмытқанда, не болмаса сәйкестендіру карточкасы тежелгенде, Жалға 
беруші Жалға алушыға Сейфке енуді Жалға берушіде ғана анықталған тәртіпте рұқсат береді. 

3.8. Сейфтің кілтін жоғалтқан/сындырған/ бұзған жағдайда, Сейфтің құлпын зақымдаған/ /сындырған/ 

бұзған жағдайда, Сейфтің құлпын ауыстыру Жалға алушының өтініші негізінде және Жалға алушы құлыпты 

ауыстыру үшін комиссияны, төлем жүргізетін күнге Банктің тарифтеріне сәйкес, төлеген соң жасалады. 

3.9. Жалға алушының сенімді тұлғасына/ сенімді тұлғаларына Сейфке енуге және оны қолдануға рұқсат 

берілмейді, бұған құндылықтарды мұраға тапсырумен байланысты жағдайларда, заңды мұрагерлердің Банкке 

өтінішпен келгендегі жағдайлары қосылмайды. 

 

4. Шарттың қолданысы 

4.1. Шартқа Тараптар қол қойған күннен бастап ол күшіне енеді және Шартта және де жартылай талаптары 

Жалпы талаптарда анықталған біріктіру шартында қарастырылған, Тараптардың өз міндеттемелерін 

тоығымен орындалған жағдайда, Сейфті жалға алу мерзімі аяқталған күнге дейін қолданыста болады. Клиент 

Шартқа қол қою арқылы Жалпы талаптарға, Шартқа толығымен жалпы қосылады. 

4.2. Шарттың мерзімі аяқталған күні Жалға алушы Жалға берушіге Сейфтің кілтін және/немесе ену 

рұқсатын/ сәйкестендіру карточкасын тапсырады. 

4.3. Шарт Тараптардың келісімі бойынша ұзартылуы мүмкін. Жалға алу мерзімін, тиісінше Шарттың 

қолданыс мерзімін ұзарту қажет болғанда, Жалға алушы жалға алу мерзімінің соңғы күнтізбелік күнінен 

кешіктірмей, жалға алудың жаңа мерзімі үшін жалға алу құнын төлеуі қажет. Көрсетілген мерзімі сақталмаған 

жағдайда, Жалға беруші Жалға берушіге жалға алу мерзімін ұзартудан бас тартуға құқылы. 

4.4. Жалға беруші мынадай жағдайларда, Жалға алушының үш қызметкерінің қатысуымен Сейфті мәжбүрлі 

түрде ашуға, ондағы заттардың тізімі жасалған актіні жасау арқылы құқылы: 

1) Жалға алушының немесе оның сенімді тұлғасының, мұрагерінің Шарттың мерзімі аяқталған күннен 

бастап 3 (үш) ай өткен соң, ал автоматтандырылған сейфтік депозитарияны жалға алғанда, Шарттың 

мерзімі аяқталған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн өткенде келмеген жағдайында, бұған Жалға 

беруші мұрагерлік құқығы туралы куәліктің бар болуы туралы хабарланған жағдайын қоспағанда, 

сондай-ақ,Жалға берушінің сейфте рұқсат етілмеген мүлікті сақтаған деген күмән болғанда, Қазақстан 

Республикасы заңнамасында қарастырылған жағдайларда; 

2) Жалға алушының қайтыс болғаны немесе ол хабарсыз кеткен деп танылған туралы мәлімет болмағанда 

және мұрагерлік құқығы туралы куәліктің негізінде Сейфте орналастырылған мүлікке жеке меншік 

құқығы басқа тұлғаға ауысқанда, жалға алушы Шарттың мерзімі аяқталған күннен бастап 3 (үш) ай 

ішінде Шартты жаңа мерзімге қайта ресімдемеген жағдайда; 

3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, Жалға алушының қайтыс болуы және мұрагерлік 

куәлігі негізінде ұяшықтың ішіндегі заттарға меншік құқығының ауысуын растайтын құжаттар болған 

кезде - мұра ашылған күннен бастап алты ай өткен соң. 

4.5. Сейфтің ішіндегі заттар мөрленеді және Жалға алушының өзі немесе оның мұрагерлері келгенше, және 



олардың Шарт бойынша барлық міндеттемелерін орындағанға дейін, Жалға берушіге сақтауға беріледі. 

Сейфтегі заттардың құрамында бұзылатын заттар, мүлік болғанда, Жалға беруші оларды жоюға құқылы. Бұл 

ретте Жалға алушының құндылықтарын сақтау мен қайтарып беру жұмыстары Қазақстан Республикасы 

заңнамасында және Банктің ішкі құжаттарында анықталған тәртіпте іске асырылады. Жалға алушы (немесе 

оның мұрагерлері) Сейфті мәжбүрлі ашумен байланысты Жалға берушінің шығындарын өтеуге, онымен қоса 

Сейфті жалға алу мерзімін өткізіп алған мерзімі үшін берешек сомасын Жалға берушінің банктік емес 

операцияларды бойынша тарифтеріне сәйкес төлеуге міндетті. 

4.6. Жалға беруші Сейфті мәжбүрлі ашатын күні мен себептері туралы жазбаша хабарламаны кемінде 10 (он) 

күнтізбелік күн бұрын екінші Жалға алушыға хабарлауы тиіс. Жалға алушының өзі көрсеткен мекенжайы 

бойынша болмауы, оған қоса, оның келмеуі, Сейфті ашу уақытын ауыстыруға себеп болмайды. 

 

5. Қорытынды ережелер 

5.1. Осы Шарт бойынша барлық даулар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында 

белгіленген тәртіппен шешіледі. 

5.2. Жалға беруші осы Шартқа қол қою арқылы, Жалға берушінің Жалға алушы туралы қандай да бір жеке 

және өзге де мәліметтерді (бұдан әрі- Мәліметтер)жинауына, тексеру/ қайта тексеруі, алуы бойынша кез 

келген шараларды/ іс-әрекеттерді жасауына, онымен қоса Қазақстан Республикасының Қылмыстық жолмен 

алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою 

қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтау мақсатында, Жалға алушының 

Жалға берушіге операция жүргізу үшін берілген кез келген мәліметтерді жинауына, тексеру/ қайта тексеруі, 

алуы бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін кез келген әрекет пен шараларды 

жасауына өз келісімін береді. 

5.3. Осы Шарттың мемлекеттік және орыс тіліндегі мәтіндері арасында қайшылықтар болған жағдайда, 

бұндай қайшылықтарды реттеу үшін Шарттың орыс тіліндегі мәтіні қолданылады. 

5.4. Шартта көзделмеген барлық басқа жағдайларда, Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасын басшылыққа алады. 
 


