
 
 

ТӨЛЕМ ҚЫЗМЕТТЕРІН КӨРСЕТУ ШАРТЫ   
 

Осы төлем қызметтерін көрсету шарты  (бұдан əрі  – Шарт) «Пəкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ 
(бұдан əрі - Банк) мен Клиент арасында жасалады. Шарт Банктің Клиентке Шарттың 2.2. тармағында көрсетілген 
қызметтерді ұсынуы бойынша қарым-қатынастарды реттейді. 

Шарт қосылу шарты болып табылады жəне стандартты нысанда Банкпен анықталды. Клиент Шартқа жалпы 
қосылған жағдайда, Шарт Клиентпен қабылданды деп есептелінеді. Осы Шартқа қосылуын жəне қызмет көрсетілуін 
растайтын құжат, төлем құжаты жəне/немесе қызмет көрсету түріне байланысты өтініш болып табылады (бұдан əрі –
Төлем құжаты). Банк жəне Төлеуші туралы мəліметтер Төлем құжатында көрсетіледі. Бұл ретте, Төлем құжаты осы 
Шарттың ажырамас бөлігі болып табылдаы.  

Төлем құжатындағы Клиенттің қолтаңбасы (оның заңды өкілінің), келесілерді айғақтайды: 
-  Клиент Шартты толық көлемде оқыды, түсінді жəне қандай да бір ескертпесіз жəне қарсылықсыз қабылдады.  

- Шартта Клиенттің өзінің орынды мүдделеріне сүйене отырып қабылдамауы мүмкін болатындай, Клиент үшін 
қиындық келтіретін ешқандай талаптар мазмұндалмаған.  

- Клиент Шартта оның қолтаңбасының қойылмағанын, егер Банкте Клиент қол қойған Төлем құжаты бар 
болған жағдайда, Шарттың онымен оқылмағанының/түсінілмегенінің/қабылданбағанының дəлелі ретінде 
қарастыруға құқығы жоқ.    

- Клиент осы Шартпен қарастырылған төлем құжаттарын Банктің жүзеге асыру тəртібімен жəне барлық 
шарттарымен келіседі. 

Шарт Клиент таңдаған бір нақты қызметке қатысты əрекет етеді, Клиенттің Банк тарифтеріне жəне Шартына 
сəйкес алынуы тиіс барлық комиссияларды төлеуі талабында, Шартта көрсетілген тəртіпте Клиентке қосылған сəттен 
бастап күшіне енеді, жəне Банктің қызмет көрсетуді аяқтауы сəтіне дейін əрекет етеді, оны алу үшін Клиент Шартқа 
қосылады.  

  
1. ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР 

1.1. Шартта келесі түсініктер қолданылады: 
1) Қызмет – осы Шарттың аясында Банктің Клиентке көрсететін төлемдік қызметі; 
2) Клиент – жеке тұлға – ҚР резиденті немесе резидент емесі, оның пайдасына банктік шотты ашпай-ақ,  ақша 

аударымы жүзеге асырылады; 
3) Алушы – тұлға, оның пайдасына Клиент төлемді жəне (немесе) ақша аударымын жүзеге асырады; 
4) Банк тарифтері – Банктің көрсететін Қызметтері үшін алынатын Банктің қолданыстағы мөлшерлемелері мен 

тарифтері.  Шарттағы Банк Тарифтері дегеніміз Шартты жасаған сəтте қолданылатын мөлшерлемелер мен тарифтер. 
5) Нұсқау – Клиенттің төлемді жəне (немесе) ақша аударымын жүзеге асыру туралы тапсырма түрінде көрсетілетін 

Клиенттің Банкке беретін өкімі.  
 

2. ШАРТТЫҢ МƏНІ 
2.1. Шарт аясында Банк Клиентке келесі Қызметтерді көрсетуі мүмкін:  
1) Банктік шоттарға үшінші тұлғаларға аудару үшін қолма-қол ақшаны қабылдау бойынша қызмет; 
2) Ақша жөнелтушінің банктік шот ашпай-ақ, төлемді жүзеге асыруға арналған қолма-қол ақшаны қабылдауы 

бойынша қызмет; 
3) Банктік шотты ашпай-ақ, ақшаны аударымын жүзеге асыру бойынша қызмет. 

 
3. ҚЫЗМЕТТЕРДІ ҰСЫНУ ТАЛАПТАРЫ 

3.1. Қызметтерді алу үшін  Клиент Банк Тарифтеріне сəйкес алынатын комиссияларды төлеуі тиіс. Банк тарифтері  
Банктің www.jscnbp.kz Интернет-ресурсында орналасқан; 

3.2. Шартқа қосыла отырып, Клиент  пен Банк арасында жасалған тиісті шартта/өтініште көрсетілген деректемелер 
бойынша Банк тарапынан Клиентке жолданатын жəне/немесе жолдануы мүмкін кез келген ақпаратты жəне/немесе 
құжаттарды, хабарламаларды  алуға, сондай-ақ Банктің Клиентке ескертулері, хабарламалары жəне өзге ақпараты 
төмендегілермен жеткізілетіндігіне өзінің шүбəсіз келісімін береді: 

- Банк қызметкерімен жеке немесе курьерлік немесе алу туралы қолхат негізінде өзге қызмет арқылы тапсырылады; 
немесе 

- тиісті бағдарламалық-техникалық құралдардың көмегімен автоматты режимде қалыптастырылған алу туралы 
растамасымен бірге факс арқылы немесе электронды пошта бойынша жіберіледі; немесе 

-  Банк жайларына ақпаратты орналастыру арқылы жеткізіледі; немесе 
-  Банктің www.jscnbp.kz интернет-ресурсын жариялау арқылы жеткізіледі; немесе  
- SMS-хабарлама арқылы мобильді телефонға хабарланады (SMS-банкингке қосылған жағдайда); немесе  
- жалпы қалалық немесе мобильді байланысты пайдалана отырып, телефон арқылы сөйлесуді жазу арқылы немесе 

жазусыз, хабарланады;  
3.3. Банк Шарттың талаптарына, Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарына сəйкес жəне келесі 

талаптарда бір уақытта орындау арқылы көрсетеді:  
3.3.1. Банкте Қызметтерді көрсету үшін техникалық мүмкіндік болған жағдайда; 
3.3.2. Банк Тарифтеріне сəйкес Банктің Қызметтерді көрсетуі үшін комиссияны Клиенттің төлеуі; 
3.4.3. Шартпен, төлем жүйесі ережелерімен жəне Қазақстан Республикасы заңнамасымен көрсетілген операцияларды 

жүргізуге тыйым салулардың жоқтығы. 
3.5. Банк төмендегі жғдайларда Клиентке Қызмет көрсетуден бас тартуға құқылы:  
3.5.1. Шарттың 3.4-тармағында көрсетілген талаптарды орындамаған жағдайда,  
3.5.2. егер Клиент көрсеткен операциялардың параметрлері операциялардың сомасы мен саны бойынша Банк 

белгілеген шектеулерге сəйкес келмесе.  
3.5.3. Клиент операциялары ҚР заңнамасы талаптарына, Банктің ішкі құжаттарына сəйкес келмеген жағдайда, 



сондай-ақ егер Банкте операцияның Төлем жүйелері ережелерін бұза отырып, жүзеге асырылғандығы туралы немесе оның 
алаяқтық сипатының бар екендігі  жөнінде күмəн туындаған жағдайда.  

3.6. Шарттың 3.5-тармағында көрсетілген негіздермен қатар, Банктің Нұсқауды орындаудан бас тартуы төмендегі 
негіздер бойынша жүргізіледі: 

1) егер Нұсқауда жасандылық, түзетулер, толықтырулар жəне бүлдірулер белгісі болса, соның ішінде егер Нұсқау 
Шартта белгіленген санкцияланбаған төлемдерден қорғану əрекеттері тəртібін бұза отырып, берілсе; 

2) Нұсқауда жəне (немесе) Қазақстан Республикасы заңнамасында жəне (немесе) Шарттың талаптарында белгіленген 
өзге талаптарлы құру мен ұсыну тəртібіне қатысты талаптарды бастамашы сақтамаған жағдайда; 

3) Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-
қимыл туралы Қазақстан Республикасының Заңында немесе Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық 
шарттарда көрсетілген немесе Қазақстан Республикасының резидент емес банктерімен жасалған шарттарда көзделген 
жағдайларда; 

4) санкцияланбаған төлемді анықтаған жағдайда, сондай-ақ Алушы пайдасына аударылатын ақшаны алудың 
заңсыздығының негізделген деректерін анықтау жəне растау жағдайларлында. 

3.7. Банк дұрыс емес сомадағы немесе дұрыс емес деректемелер бойынша жіберілген ақша аударымына /төлемге 
алып келген Нұсқауларды ресімдеген кезде Клиент жіберген қателіктер үшін жауапты болмайды. Көрсетілген жағдайларда 
Қызмет Банк тарапынан Клиентке тиісті түрде жəне Шартқа сəйкес толық көлемде көрсетілді деп есептелінеді, Клиент 
Банк көрсеткен Қызметтер нəтижесінде ақша түскен тұлға(-лар)мен əрі қарайғы өзара есеп айырысуларды өз бетінше 
реттейді.    

3.8. Шартқа қосылғанға дейін немесе Шартқа қосылған сəттен кейін Банк Клиенттен ақшаны қабылдағанға дейін 
Клиент Қызметтерді алудан бас тарта алады.  

3.9. Шетел валютасындағы Қызметтерді көрсеткен кездегі айырбастау бағамы Клиентке Қызмет көрсету сəтінде 
белгіленген Банк бағамы бойынша Банкпен анықталады.   

3.10. Нұсқауларды орындау мерзімдері: 
3.10.1. Нұсқауды орындау Банкпен Нұсқауды алған күннен кейінгі бір операциялық күннен кешіктірілмей 

жүргізіледі.  
3.10.2. Халықаралық төлемдер мен (немесе) ақша аударымдары Қазақстан Республикасының валюталық 

заңнамасында белгіленген талаптарды сақтаумен, Нұсқауды алған күннен кейінгі үш операциялық күннен кешіктірмей 
орындалады.  

3.10.3. Нұсқауды орындаудан бас тарту Нұсқауды алған күннен кейінгі бір операциялық күннен кеш емес мерзімде, 
Банкпен бас тарту себебін көрсетумен жүргізіледі.  

3.11. Санкцияланбаған төлемдерден қорғану əрекеттерінің тəртібі, санкцияланбаған Қызметтер бойынша 
мəселелерді реттеу тəртібі: 

3.11.1. Төлем санкцияланған болып табылады, егер ол осындай төлемді жүргізуге өкілеттігі бар тұлғамен жүргізілсе 
жəне Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмесе. Ақшаны аудару арқылы төлемді жүзеге асырған 
жағдайда, Банктің санкцияланбаған төлемдерден қорғану əрекеттерінің белгіленген тəртібін сақтаумен, нұсқауды 
қабылдауы талабында төлем санкцияланған  болып табылады.  

3.11.2. Шарттың 3.11.1-тармағында белгіленген талаптарды сақтаусыз жүзеге асырылған төлем мен (немесе) ақша 
аударымы санкцияланбаған болып табылады. Жалған төлем құралдарын пайдаланумен жүргізілген төлемдер немесе ақша 
аударымдары Санкцияланбаған төлемдер жəне (немесе) ақша аударымдары болып табылады.  

3.11.3. Қазақстан Республикасының заңнамасында жəне Шартта белгіленген сəйкес нормаларды сақтау 
санкцияланбаған төлемдер жəне (немесе) ақша аударымдарынан қорғаныс болып табылады.   

3.11.4. Санкцияланбаған төлемдерден қорғану əрекеттері ретінде Банк қызметкері Нұсқауды ұсынған Клиентті 
сəйкестендіру үшін Клиенттің жеке басын куəландыратын құжаттағы суретін, Нұсқаудағы қолтаңбасын, жеке басын 
куəландыратын құжаттағы қолтаңбасын көзбен салыстыру арқылы тексеруді қолданады. Олар сəйкес келген жағдайда, 
санкцияланбаған төлем үшін Банк жауапты болмайды. Банк пен Клиент арасындағы келісім бойынша санкцияланбаған 
төлемдерден қорғану əрекеттерінің қосымша элементтері қарастырылуы мүмкін.  

3.12. Банк www.jscnbp.kz адресі бойынша Банктің Интернет-ресурсына Банк қызметтері туралы ақпаратты 
орналастырады.  
 

4. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 
4.1. Банк міндеттенеді:  
4.1.1. Шартта белгіленген көлемде жəне мерзімдерде Қызметтерді көрсетуге;  
4.1.2. Банктің Клиентке қызмет көрсету аясында алған құпиялы ақпаратқа үшінші тұлғалардың санкцияланбаған 

қол жеткізуін жою үшін ұйымдастырушылық жəне техникалық сипаттағы барлық қажетті іс-шараларды қабылдауға; 
4.1.3. Клиенттің операциялары бойынша банктік құпияны жəне Клиент туралы дербес деректерді сақтауға. 

Көрсетілген ақпарат Қазақстан Республикасының заңнамасында көрсетілген жағдайларда Банк тарапынан үшінші 
тұлғаларға берілуі мүмкін;  

4.1.4. ҚР заңнамасында жəне Шартта көрсетілен тəртіпте жəне мерзімде Клиенттердің Қызмет бойынша кінарат-
талаптарын қарастыруға; 

4.1.5. Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің нормативті құқықтық 
актілеріне жəне осы Шарттың талаптарына сəйкес Клиентке қызмет көрсетуді жүргізуге; 

4.1.6. Клиентті сəйкестендіруді жүзеге асыруға, сондай-ақ санкцияланбаған төлемдердің жүзеге асырылуына жол 
бермеу мақсатында төлемдік қызметтер сомасын лимиттеуге.  

4.2. Банк құқылы:   
4.2.1. Шарт талаптарын сақтауға жəне Банк Тарифтеріне сəйкес Қызметтерді көрсету үшін комиссиялар төлемін 

Клиенттен талап етуге;  
4.2.2. Шартта белгіленген жəне/немесе ҚР заңнамасында белгіленген негіздер бойынша Қызметтерді Клиентке 

ұсынудан бас тартуға, сондай-ақ егер төлемді жəне (немесе) аударымды жүзеге асыру үшін қажетті дұрыс емес ақпаратты 
Клиенттің ұсынуы анықталса;  

4.2.3. Жүргізілетін операцияның Қазақстан Республикасы заңнамасына сəйкестігін тексеру мақсатында жүргізілетін 
операцияға қатысты қосымша ақпаратты жəне құжаттарды Клиенттен сұратуға;  



4.2.4.  Автоматтандыру құралдарын қолданумен немесе қолданусыз, Клиенттің дербес деректеріне жататын кез 
келген ақпаратты өңдеуге, соның ішінде Шартты жасауға байланысты Банкке ұсынылған дербес деректерді жинауға, 
жүйелендіруге, жинақтауға, сақтауға, нақтылауға, пайдалануға, таратуға (соның ішінде беруге), иесіздендіруге, бұғаттауға,  
жоюға, сондай-ақ ҚР-ның 21.05.2013 № 94-V "Дербес деректер жəне оларды қорғау туралы" заңында көрсетілген өзге іс-
əрекеттерді қабылдауға;    

4.2.5. Себебін түсіндірусіз, Клиентпен іскерлік-қарым-қатыастарды орнатудан бас тартуға;  
4.3. Клиент міндеттенеді:  
4.3.1. Шарттың талаптарын сақтауға;  
4.3.2. Жеке кəсіпкерлікті немесе жеке тəжірибені жүзеге асырумен байланысқан операцияларды жүргізуге;  
4.3.3. Қызметтер туралы ақпаратты үшінші тұлғаларға бермеуге;  
4.3.4. Шартқа қосылғанға дейін Шарттың талаптарымен, Банк тарифтерімен жəне Қызметтерді көрсетуге қатысты 

Банк шектеулерімен танысуға;  
4.3.5. Банк Тарифтеріне сəйкес Банк комиссияларының толық көлемін төлеуге, сондай-ақ Банктің Клиент 

Нұсқауларын орындауына байланысты оның барлық шығындарын Тарифтерде белгіленген валютада, мөлшерде жəне 
талаптарда өтеуге; 

4.3.6. Банктің Қызметтерді көрсетуі кезінде Банк сұрататын дұрыс ақпаратты ұсынуға;  
4.3.7.  ҚР заңнамасымен қатаң сəйкестікте осы Шартта қарастырылған төлемдермен жəне ақша аударымдарымен 

байланысқан операцияларды жүзеге асыруға;   
4.3.8. Банктің алғашқы талабы бойынша Банк белгілеген мерзімдерде Банкте қолданылатын ережелердің жəне/немесе 

ҚР қолданыстағы заңнамында белгіленген нормалардың барлық талаптарын жүзеге асыру жəне сақтау мүмкіндігін Банкке 
бере алатын ақпаратты жəне/немесе құжаттаманы ұсынуға жəне/немесе ұсынылуын қаматмасыз етуге. 

4.4. Клиент құқылы:  
4.4.1. Банкте көзделген тəртіпте Банктен ақпарат алуға;  
4.4.2. Шартта көзделген тəртіпте Банк қызметтерін пайдалануға; 
4.4.3. Қызметтерді көрсету күнінен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей, көрсетілген Қызмет бойынша 

жазбаша кінарат-талаптармен Банкке хабарласуға. Көрсетілген мерзімде Қызмет бойынша жазбаша кінарат-талапты 
Банкке ұсынбаған жағдайда, ол расталды деп есептелінеді жəне əрі қарай шағым түсіруге жатпайды.  

 
5. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ 

5.1. Тараптар өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісті түрде орындамағаны үшін, сондай-ақ ҚР заңнамасына 
сəйкес Шарт аясында ұсынылған ақпараттың шынайылығы үшін жауапты болады.   

5.2. Егер міндеттемелерді орындау үшінші тараптардың белгіленген іс-əрекеттеріне байланысты болса, сондай-ақ 
егер орындамау немесе тиісті түрде орындамау үшінші тараптың қажетті іс-əрекеттерді жүргізе алмауына немесе бас 
тартуына байланысты болса, немесе оларды белгіленген тəртіпті бұза отырып, жүзеге асырса немесе Банк үшін қол 
жетімсіз болса, Банк Клиент алдындағы өз міндеттемелерін орындамағаны үшін жауапты болмайды.  

5.3.  Егер Клиенттің Қызметтерді пайдалануы кезінде Клиенттің Қызметтерді пайдалануымен байланысқан ақпаратты 
Банктен тыс орналасқан байланыс құралдары арқылы жіберген кезде,  үшінші тұлғалардың сол ақпаратқа қол жеткізу 
нəтижесінде ақпараттың жария болғаны үшін Банк жауапты болмайды.  

5.4.  Егер Шартта белгіленген тəртіпте жəне мерзімде жарияланған Шартты өзгерту туралы ақпаратты Клиент алмаса 
жəне/немесе зерттемесе жəне/немесе дұрыс түсінбесе, Банк жауапты болмайды.  

5.5. Банк төлем қызметтерін жүзеге асырған кезде, Клиент енгізген деректерідің дұрыстығы үшін Банк жауапты 
болмайды.   

5.6.  Егер Шартта көрсетілген міндеттемелердің тиісті түрде орындалуына төтенше жəне белгісіз жағдайлар (өрт, 
апаттық жағдайлар, билік органдарының актілері мен шешімдері жəне т.б.) ықпал етсе, Тараптар жауапкершілікен 
босатылады.  

5.7.  Клиент Шартты тиісті түрде сақтамағаны үшін Банк кездескен шығындардың толық көлемінде жауапты болады.   
5.8. Банк кінəсі болған жағдайда, Клиенттің Нұсқауларды тиісті түрде орындамағаны немесе себепсіз бас тартқаны 

үшін Банк Клиенттің алғашқы талабы бойынша операция сомасының 0,01%-ы мөлшерінде айыппұл төлейді.   
5.9. Клиенттің төлем құжатын орындаудан себепсіз бас тартқаны үшін Банк Клиентке келтірген шығынды, Клиент 

төлеген комиссия мөлшерінде өтейді. Егер Клиент көрсетілетін қызмет үшін комиссияны төлемесе, Банк Клиентке бір 
айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде шығынды өтейді.  
 

6. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ 
6.1. Шарт ҚР заңнамасына сəйкес реттеледі жəне түсіндіріледі.   
6.2. Даулы жағдайлар, келіспеушіліктер бойынша барлық наразылықтар мен өтініштер Клиент тарапынан Шарттың 

8-бабында көрсетілген мекенжай бойынша немесе ақшаны аудару үшін Клиент жүгінген Банк фиилиалының орналасқан 
мекенжайы бойынша жазбаша түрде ұсынылады. Осындай наразылықтар мен өтініштерге жауап, Қазақстан 
Республикасының жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштерін қарастыру тəртібі туралы заңнамасында белгіленген 
мерзімде ұсынылады.  Тараптар Шартты орындаумен байланысты келіспеушіліктер мен даулардың туындауын 
келіссөздер арқылы 30 күн ішінде шешу үшін барлық күш-жігерді жұмсайтын болады.  

Тараптар көрсетілген мерзімдерде келісімге қол жеткізбеген жағдайда, даулы мəселе Банктің қалауы бойынша 
Шартты жасаған Банктің Орталық офисінің немесе филиалының тіркелген жəне/немесе орналасқан жері бойынша сотта 
қарастырылады.  

 
7. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

7.1. Шарт Клиенттің Шартқа қосылуы сəтінен бастап күшіне енеді.  
7.2. Өзге Тарап Қазақстан Республикасының заңнамасын немесе Шартты бұзған жағдайда немесе ҚР заңнамасын 

жəне/немесе осы Шартты ықтимал бұзу туралы күмəн туындаған жағдайда, Шарт бір жақты тəртіпте бұзылуы мүмкін.   
7.3. Шарт бірдей заңды күші бар қазақ жəне орыс тілдерінде жасалды. Айырмашылықтар болған жағдайда, Шарттың 

орыс тіліндегі мəтіні басым күшке ие болады.   
7.4. Осы Шартқа қосылумен Клиент өзінің дербес деректерін Банктің жинауына жəне өңдеуіне өзінің келісімін 

растайды.  



7.5. Осы Шартта қарастырылмаған барлық қалған жағдайларда, Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын 
басшылыққа алады.  
 

8. БАНКТІҢ МЕКЕНЖАЙЛАРЫ ЖƏНЕ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ 
 
 
 
 
 
 


