
 
 

 

 

 

Общие условия 

договора о предоставлении тарифного плана 

 

Настоящие Общие условия договора о предоставлении тарифного плана (далее – Общие условия по 

тарифному плану) опубликованы на официальном интернет-сайте АО "ForteBank" (далее - Банк) по 

адресу: www.forte.kz являются неотъемлемой частью Заявления о присоединении по тарифному плану), 

предоставленного Клиентом (далее - Заявление), содержат основные его условия, и представляют собой 

совместно единый договор присоединения (далее – Договор).  

1. Предмет Договора 

1. Банк в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заявления устанавливает Клиенту 

тарифный план и взимает с Клиента плату за оказываемые Банком банковские услуги в размерах и на 

условиях, указанных в Заявлении. Предоставление Банком услуг, входящих в тарифный план, 

начинается с момента установления Банком тарифного плана. 

2. Оплата по тарифному плану не взимается Банком в первый месяц заключения Договора, если иное не 

предусмотрено условиями тарифного плана. После окончания месяца, в котором заключен Договор, 

оплата по тарифному плану производится Клиентом на ежемесячной основе, в течение срока действия 

Договора.  

3. Тарифный план действует 12 (двенадцать) месяцев с даты его установления Банком.  

4. Банк вправе: 

4.1. На основании представленного подписанием Договора предварительного согласия Клиента на 

списание денег с любых банковских счетов Клиента, открытых в Банке любым не запрещенным 

законодательством Республики Казахстан путём, после окончания месяца, в котором заключен Договор, 

взимать оплату по тарифному плану путем списания денег с банковских счетов Клиента, в течение срока 

действия Договора в установленном законодательством порядке;  

4.2. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Клиента по любым основаниям или по 

инициативе Банка согласно п.4.3 Общих условий по тарифным планам, либо предъявления к 

банковскому счету Клиента требований третьих лиц и уполномоченных органов согласно 

законодательству Республики Казахстан, не производить возврат суммы произведенной Клиентом 

оплаты по тарифному плану;  

4.3. В любое время в течение срока действия Договора в одностороннем внесудебном порядке изменять 

перечень банковских услуг/операций, входящих в тарифный план, наименование, размер и условия 

взимания оплаты по тарифному плану, за исключением размеров тех комиссий, одностороннее 

изменение которых запрещается законодательством Республики Казахстан, отменять его (полностью 

или частично) или отказаться от предоставления тарифного плана Клиенту, письменно уведомив об этом 

Клиента за 5 (пять) календарных дней до введения в действие изменений; 

4.4. В случае несвоевременной оплаты по тарифному плану изымать сумму задолженности по 

обязательствам перед Банком в установленном договором банковского счета порядке; 

4.5. В случае образования задолженности по оплате за тарифный план за период 60 (шестьдесят) 

календарных дней, с момента завершения первого месяца, в котором заключен Договор, в 

одностороннем порядке расторгнуть Договор, и перевести Клиента на обслуживание по банковским 

услугам/операциям, входящим в тарифный план, согласно Базовым тарифам; 

 



 
 

 

 

4.6. По истечению срока, указанного в пункте 3 настоящих Общих условий по тарифным планам, в 

случае, если ни одна из Сторон за 5 (пять) календарных дней до окончания срока действия настоящего 

Договора не заявит о своем намерении расторгнуть его или изменить, Договор считается 

пролонгированным на каждый следующий календарный год неограниченное количество раз. 

5. Действие Договора может быть прекращено: 

5.1. По письменному уведомлению одной из Сторон о расторжении Договора, которое должно быть 

направлено другой Стороне, не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты 

расторжения; 

5.2.  При прекращении действия договора банковского счета; 

5.3. По письменному уведомлению о расторжении Договора при условии несоответствия Клиента/его 

деятельности установленным Банком критериям для предоставления тарифного плана, направленному 

Банком Клиенту не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 

6. Во всем, что не предусмотрено Общими условиями, Стороны руководствуются договором 

банковского счета, Правилами об общих условиях проведения операций в Банке и законодательством 

Республики Казахстан. 

 

 

 

Тарифтік жоспар ұсыну туралы шарттың жалпы талаптары  

Осы Тарифтік жоспар ұсыну туралы шарттың жалпы талаптары (бұдан әрі – Тарифтік жоспар бойынша 

жалпы талаптар) "ForteBank" АҚ-ның (бұдан әрі - Банк) www.forte.kz ресми интернет-сайтында 

жарияланды, Клиент ұсынған Тарифтік жоспарға қосылу туралы өтініштің (бұдан әрі – Өтініш) 

ажырамас бөлігі болып табылады, оның басты талаптарынан тұрады және бірыңғай бірігу шартын 

(бұдан әрі – Шарт) білдіреді. 

1. Шарттың мәні 

1. Банк Өтінішке қол қойған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Клиентке тарифтік жоспар 

белгілейді және Клиенттен Банк көрсететін банктік қызметтер үшін Өтініште көрсетілген мөлшерде 

және талаптарда төлем алады. Банктің тарифтік жоспарға кіретін қызметтерді ұсынуы Банк тарифтік 

жоспарды белгілеген сәттен басталады. 

2. Банк Шартты бекіткен бірінші айда Тарифтік жоспар бойынша төлем алмайды, егер тарифтік жоспар 

талаптарында басқасы көзделмесе. Шарт бекітілген ай аяқталған соң Шарттың қоданылу мерзімі ішінде 

Клиент тарифтік жоспар бойынша төлемді ай сайын жүргізеді.  

3. Тарифтік жоспар Банк белгілеген күннен бастап 12 (он екі) ай күшінде болады.  

4. Банк құқылы: 

4.1. Шартқа қол қоюмен көзделген Клиенттің алдын-ала келісімі негізінде Клиенттің банкте ашылған 

кез-келген банктік шоттарынан Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған кез-

келген тәсілмен ақша алуға, келісім жасалған ай аяқталғаннан кейін, Клиенттің банктік шоттарынан 

ақшаны есептен шығару арқылы тарифтік жоспарға сәйкес төлемді жинап, заңнамада белгіленген 

тәртіппен Шарттың қолданылу мерзімі ішінде;  
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4.2. Тарифтік жоспарлардың жалпы шарттарының 4.3-тармағына сәйкес қандай-да бір себептермен 

Клиенттің бастамасымен немесе Банктің бастамасымен Шартты мерзімінен бұрын бұзған жағдайда 

немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Клиенттің банктік шотына үшінші тұлғалар 

мен уәкілетті органдардың талаптары ұсынылған жағдайда, Клиент тарифтік жоспар бойынша төлем 

жасаған соманы қайтармауға;  

4.3. Шарттың қолданылу кезеңінде кез-келген уақытта, біржақты және соттан тыс тәртіпте, тарифтік 

жоспарға енгізілген банктік қызметтердің / операциялардың тізбесін, атауын, мөлшерін және тарифтік 

жоспарға сәйкес төлемді алу шарттарын өзгертіңіз, тек Қазақстан Республикасының заңнамасында 

біржақты өзгертуге тыйым салынған комиссиялардың мөлшерін қоспағанда, күшін жояды. өзгертулер 

күшіне енгенге дейін 5 (бес) күнтізбелік күн бұрын Клиентке бұл туралы жазбаша хабардар ете отырып, 

(толық немесе ішінара) немесе Клиентке тарифтік жоспарды беруден бас тартады; 

4.4. Тарифтік жоспар бойынша төлемдер кешіктірілген жағдайда, банктік шот шартында белгіленген 

тәртіппен Банк алдындағы міндеттемелер бойынша қарыз сомасын алып тастауға; 

4.5. Шарт жасалған бірінші айдың соңынан бастап күнтізбелік 60 (алпыс) күн ішінде тарифтік жоспар 

үшін төлем бойынша берешек болған жағдайда, Шартты біржақты бұзады және Клиентті тарифтік 

жоспарға енгізілген банктік қызметтер / операциялар бойынша қызметке ауыстырады , негізгі 

тарифтерге сәйкес; 

4.6. осы Тарифтік жоспарлар бойынша жалпы талаптарының 3-тармағында көрсетілген мерзім 

аяқталғаннан кейін, егер Тараптардың ешқайсысы осы Шарттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін 5 

(бес) күнтізбелік күн ішінде оны тоқтатуға немесе өзгертуге ниет білдірмесе, Шарт әрбір келесі 

күнтізбелік жылға шектеусіз рет мерзімі ұзартылған болып саналады. 

5. Шарт тоқтатылуы мүмкін: 

5.1. Тараптардың бірінің Шартты бұзу туралы жазбаша хабарламасы бойынша, ол екінші Тарапқа 

болжалды бұзу күнінен 5 (бес) күнтізбелік күн бұрын жолдануы тиіс; 

5.2.  Банктік шот шарты тоқтатылған кезде; 

5.3. Клиенттің/оның қызметінің Банк белгілеген тарифтік жоспар ұсыну критерийлеріне сәйкес келмеген 

жағдайда Банк Клиенке болжалды бұзу күнінен 5 (бес) күнтізбелік күн бұрын жолдаған Шартты бұзу 

туралы жазбаша хабарлама бойынша. 

6. Жалпы талаптарда қарастырылмаған жағдайлардың барлығында Тараптар Банктік шот туралы 

шартты, Банкте операция жүргізудің жалпы талаптары туралы ережені және Қазақстан 

Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


