ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫҢ ТАПСЫРМАСЫ
БОЙЫНША БАНК КАРТАСЫН ҚОЛДАНУ
АРҚЫЛЫ ҚОЛМА-ҚОЛ АҚШАСЫЗ ЕСЕП
АЙЫРЫСУ МЕН АҚША ҚАРАЖАТЫН АУДАРУДЫ
ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ҚЫЗМЕТІН КӨРСЕТУ ТУРАЛЫ
КӨПШІЛІК ОФЕРТАСЫ
Осы Офертада жеке тұлғаның тапсырмасы бойынша банк
картасын қолдану арқылы қолма-қол ақшасыз есеп
айырысу мен ақша қаражатын аударуды жүзеге асыру
қызметін көрсету туралы шартты (бұдан əрі мəтін
бойынша - «Қызмет көрсету туралы шарт» жəне/немесе
«Шарт») жасасу талаптары қамтылған.
Осы Офертада көрсетілген əрекетті жасау жеке тұлғаның
осы Офертада мазмұндалған талапта, тəртіпте жəне
көлемде Қызмет көрсету туралы шартты жасауға берген
келісімі болып табылады.
Офертаның төменде мазмұндалған мəтіні «AsiaCredit
Bank (АзияКредит Банк)» АҚ-ның Қазақстан
Республикасы Азаматтық кодексінің 395-бабының 5тармағына сəйкес Қызмет көрсету туралы шартын жасау
үшін жеке тұлғаларға арналған ресми жария етілген
ұсынысы болып табылады. Қызмет көрсету туралы шарт
жеке тұлға осы Офертамен ескерілген əрекеттерді жасаған
сəтінен бастап күшіне еніп, жасалған болып саналады да,
жеке тұлға қосылу үшін ештеңені шығарып тастамай, оны
шектемей, осы Офертаның барлық шартын сөзсіз
қабылдағанын білдіреді.
Терминдер мен анықтамалар:
Абоненттік нөмір – ұялы байланыс операторымен
қозғалмалы байланыс қызметін көрсету туралы шартты
жасасқан жеке тұлғаны нақты анықтайтын
(сəйкестендіретін), ұялы байланыс операторының
желісіне Төлеушіні қосқан сəтте берілетін, Төлеушіге
ұялы байланыс операторымен тағайындалған телефон
нөмірі. Төлеуші мен ұялы байланыс операторы арасында
жасалған қозғалмалы байланыс қызметін көрсету туралы
шартты жасасқан тұлғалар көрсетіліп, қағаз жүзінде
ресімделіп, Төлеушінің Абоненттік нөмірді пайдалана
отырып, дыбыстық қоңырауды қабылдау мен өңдеуді,
сонымен қатар SMS-хабарламасы мен USSDхабарламасын қабылдап, өңдеуді жүзеге асыру
мүмкіндігін ескеруі тиіс.
Қуаттау — Эмитенттен немесе Төлем жүйесінен, немесе
оның атынан əрекет ететін басқа да заңды тұлғадан
Төлеушінің картасы бойынша операцияны жүргізу үшін
рұқсат алу процедурасы.
Аутентификациялық мəлімет – Internet желісі арқылы
Сервистің WEB-сайтында Сервиске кіру үшін
қолданылатын қолданушының өзіне ғана тəн аты (login)
мен Төлеушінің құпия сөзі (password) жəне/немесе
Мобильді құрылғы арқылы Сервистегі Тіркеу жазбасына
кіру үшін қолданылатын 4 таңбалы құпия сөз. Төлеуші
(Сервистің қолданушысы ретінде) Сервисте тіркелген
сəтте аутентификацияланған мəлімет қалыптасады.
Банк –2015 жылғы «20» ақпандағы банк операцияларын
жүзеге асыруға берілген № 1.2.75/83 лицензия негізінде
əрекет ететін «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»
акционерлік қоғамы («AsiaCredit Bank (АзияКредит

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ и ПЕРЕВОДА
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
БАНКОВСКОЙ КАРТЫ
В настоящей Оферте содержатся условия заключения
Договора об оказании услуги по осуществлению
безналичных расчетов и перевода денежных средств по
поручению физического лица с использованием
банковской карты (далее по тексту – «Договор об
оказании услуг» и/или «Договор»).
Совершение указанных в настоящей Оферте действий
является подтверждением согласия физического лица
заключить Договор об оказании услуг на условиях, в
порядке и объеме, изложенных в настоящей Оферте.
Изложенный ниже текст Оферты является адресованным
физическим лицам официальным публичным
предложением АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»
заключить Договор об оказании услуг в соответствии п. 5
ст. 395 Гражданского кодекса Республики Казахстан.
Договор об оказании услуг считается заключенным и
приобретает силу с момента совершения физическим
лицом действий, предусмотренных в настоящей Оферте и
означающих безоговорочное принятие физическим лицом
всех условий настоящей Оферты без каких-либо изъятий
или ограничений на условиях присоединения.
Термины и определения:
Абонентский номер – телефонный номер, назначенный
Плательщику оператором сотовой связи в момент
подключения Плательщика к сети оператора сотовой
связи, однозначно определяющий (идентифицирующий)
лицо, заключившее с оператором сотовой связи договор о
предоставлении услуг подвижной связи. Договор о
предоставлении услуг подвижной связи, заключенный
Плательщиком с оператором сотовой связи, должен быть
оформлен на бумажном носителе с указанием
заключивших его сторон и предусматривать возможность
Плательщика осуществлять с использованием
Абонентского номера прием и обработку голосовых
вызовов, а также прием и отправление SMS-сообщений и
USSD-сообщений.
Авторизация — процедура получения от Эмитента или
иного юридического лица, действующего от его имени,
либо от Платежной системы разрешения на проведение
операций по Карте плательщика.
Аутентификационные данные – уникальные имя
пользователя (login) и пароль (password) Плательщика,
используемые для доступа к Сервису посредством сети
Internet на WEB-сайте Сервиса, и/или 4-хзначный код
доступа к Учетной записи в Сервисе через Мобильное
приложение. Аутентификационные данные присваиваются
Плательщику (как пользователю Сервиса) в момент
регистрации Плательщика в Сервисе.
Банк – Акционерное Общество «AsiaCredit Bank
(АзияКредит Банк)» (АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит
Банк)»), действующий на основании Лицензии на
осуществление банковских операций № 1.2.75/83 от «20»
февраля 2015 года, – Банк, осуществляющий операции по

Банк)» АҚ), жеке тұлғаның тапсырмасы негізінде, банктің
(төлем) карточкасы арқылы қолма-қол ақшасыз есеп
айырысу жəне ақша қаражатын аудару операциясын
жүзеге асыратын Банк.
Бейрезидент банк – шетелдік мемлекеттің заңнамасына
сəйкес инкорпорацияланған, банк операцияларын жүзеге
асыруға лицензиясы бар, Қазақстан Республикасы
аумағынан тыс жерде өзінің ресми мекенжайы бар қаржыкредиттік мекемесі.
Резидент банк – Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес құрылған, банк операцияларын
жүзеге асыруға лицензиясы бар, Қазақстан
Республикасының аумағында өзінің ресми мекенжайы бар
қаржы-кредиттік мекемесі.
Делдал банк – жеке тұлға, заңды тұлға, жеке кəсіпкер
тапсырмасы негізінде ақша қаражатын аудару бойынша
операцияларды жүзеге асыруды қосқанда, банк
операцияларын жүзеге асыруға лицензиясы бар, сонымен
қатар Банкпен Аударымды жүзеге асыруға
қатыстырылған қаржы-кредиттік мекемесі.
Аударым валютасы – Аударымды жүзеге асыруға
Тапсырманы берген кездегі Төлеуші көрсеткен
валютадағы Аударым сомасы. ҚР теңгесі (Қазақстан
ішіндегі аударымдар үшін) немесе АҚШ доллары, немесе
Еуро, немесе РФ рублі (Халықаралық аударымдар үшін).
Шарт – Төлеушінің осы Офертамен ескерілген бағдарлы
іс-қимылды жасауы арқылы құпталған осы оферта мен
оның ажырамас бөлігі болып табылатын Қосымшасының
мəтіні.
Сəйкестендіру – Қазақстан Республикасының 2009
жылғы 28 тамыздағы № 191-IV «Қылмыстық жолмен
алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне
терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы»
заңымен белгіленген Төлеуші туралы мəліметті анықтау
бойынша жəне құжаттардың түпнұсқасын жəне (немесе)
тиісті түрде куəландырылған көшірмесін пайдалану
арқылы осы мəлімет шынайылығын растау бойынша ісшара жиынтығы.
Төлеушінің картасы бойынша алаяқтық операциясын
өткізу қаупін азайту мақсатында, Сəйкестендіру Мобильді
құрылғыға мəлімет енгізу барысында Төлеушінің ЖСН
мен аты-жөнін салыстыру арқылы жүзеге асырылады.
PAYSEND (Сервис) ақпараттық-технологиялық
сервисі – Төлеушіге (Сервисті қолданушы ретінде) (i)
Аударымды жүзеге асыру үшін өтініш пен ақпараттық
хабарламаларды қалыптастыру мен Банкке оны беру
мүмкіндігін, (ii) жасалған Аударым туралы жинақталған
ақпаратты жинау, өңдеу, сақтау мүмкіндігін, (iii) жасалған
Аударымдар туралы Алушыны ақпараттандыру, сонымен
қатар Төлеушіге жоғарыда көрсетілгенге тікелей
байланысты басқа да ақпараттық-технологиялық қызмет
көрсету жəне тиісті түрде қызмет көрсетуге қажетті
мүмкіндік ұсынуға бағытталған «Пэйсенд Процессинг»
(ОГРН 1127746263589) жауапкершілігі шектеулі
қоғамымен ұсынылған сервис.
Төлеушінің картасы – Аударымды жүзеге асыру үшін
қолданылған деректеме арқылы Эмитенттің Төлеуші
атына шығарған «VISA Inc.» немесе «MasterCard
WorldWide» халықаралық төлем төлеу жүйесінің банктік
төлем картасы.
Алушының картасы – Аударымды жүзеге асыру үшін
қолданылған деректеме арқылы Эмитенттің Алушы-жеке

переводу денежных средств и безналичных расчетов по
поручению физических лиц, в том числе с использованием
банковских (платежных) карт.
Банк-нерезидент – кредитно-финансовое учреждение,
обладающее лицензией на осуществление банковских
операций, инкорпорированное в соответствии с
законодательством иностранного государства и имеющее
свое официальное место нахождения за пределами
территории РК.
Банк-резидент – кредитно-финансовое учреждение,
обладающее лицензией на осуществление банковских
операций, созданное в соответствии с законодательством
Республики Казахстан и имеющее свое официальное
место нахождения на территории РК.
Банк-посредник – кредитно-финансовое учреждение,
обладающее лицензией на осуществление банковских
операций, включая операции по переводу денежных
средств по поручениям физических лиц, юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, а также по
поручениям банков-корреспондентов, привлеченное
Банком к осуществлению Перевода.
Валюта перевода – валюта, в которой выражена Сумма
перевода, указанная Плательщиком при подаче Поручения
на осуществление Перевода. Тенге РК (для
внутриказахстанских переводов) либо доллары США, или
Евро, или рубли РФ (для Международных переводов).
Договор – текст настоящей Оферты с Приложениями,
являющимися неотъемлемой частью настоящей Оферты,
акцептованный Плательщиком путем совершения
конклюдентных действий, предусмотренных настоящей
Офертой.
Идентификация – совокупность мероприятий по
установлению сведений о Плательщике, определенных
Законом Республики Казахстан от 28 августа 2009 года №
191-IV ЗРК «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма», и по подтверждению
достоверности этих сведений с использованием
оригиналов документов и (или) надлежащим образом
заверенных копий.
Идентификация производится с целью снижения рисков
проведения мошеннической операции по Карте
плательщика и осуществляется путем сверки ИИН и ФИО
Плательщика при внесении данных в Мобильном
приложении.
Информационно-технологический сервис PAYSEND
(Сервис) – сервис, предоставляемый Обществом с
ограниченной ответственностью «Пэйсенд Процессинг»
(ОГРН 1127746263589), направленный на предоставление
Плательщику (как пользователю Сервиса) возможности:
(i) формирования и передачи в Банк заявлений и
информационных сообщений в целях осуществления
Перевода; (ii) сбора, обработки и хранения
консолидированной информации о совершенных
Переводах; (iii) информирования Получателей о
совершенных Переводах; а также оказание Плательщику
иных информационно-технологических услуг,
непосредственно связанных с поименованными выше и
необходимых для их корректного оказания.
Карта плательщика – банковская платежная карта
международной платежной системы «VISA Inc.» или
международной платежной системы «MasterCard
WorldWide», выпущенная Эмитентом на имя

тұлға атына шығарған «VISA Inc.» немесе «MasterCard
WorldWide» халықаралық төлем төлеу жүйесінің банктік
картасы.
Жергілікті аударым – Аударым барысында: (а) Төлеуші
жағында резидент-Банктің шығарған Төлеуші картасы
пайдаланылады; жəне (б) Алушы жағында резидентБанктің шығарған/ашқан Алушы картасы / Алушы шоты
(егер Алушы – жеке тұлға болса), немесе резидент-Банкте
ашылған есеп айырысу/жеке шот деректерінен тұратын,
Алушының деректемелері пайдаланылады (егер Алушы –
заңды тұлға/жеке кəсіпкер/мемлекеттік билік органы
(жергілікті өзін-өзі басқару органы, бюджеттік
мекеме)/коммерциялық емес ұйым болса).
Халықаралық аударым – Аударым барысында: (а)
Төлеуші жағында бейрезидент-Банктің шығарған Төлеуші
картасы пайдаланылады; жəне/немесе (б) Алушы жағында
бейрезидент-Банктің шығарған/ашқан Алушы картасы /
Алушы шоты (егер Алушы – жеке тұлға болса), немесе
резидент-Банкте ашылған есеп айырысу/жеке шот
деректерінен тұратын, Алушының деректемелері
пайдаланылады (егер Алушы – заңды тұлға/жеке
кəсіпкер/мемлекеттік билік органы (жергілікті өзін-өзі
басқару органы, бюджеттік мекеме)/коммерциялық емес
ұйым болса).
Мобильді құрылғы – Төлеушіге Банкпен Android жəне
iOS операциялық жүйе негізінде жұмыс істейтін мобильді
құрылғы арқылы Аударымды жүзеге асыруға Тапсырма
беру, жасалған Аударым тарихын көру мүмкіндігін,
жүзеге асырылатын аударым күйін (статусын) қадағалап
отыру үшін, сервисті басқаша да қолдану арқылы өзара
əрекеттесу мүмкіндігін қамтамасыз ету мақсатында
Банкпен Төлеушіге осы Офертаның шартымен ұсынылған
Android жəне iOS операциялық жүйе негізіндегі
бағдарламалық қамтамасыздық,
Қызмет көрсетуші банк – аударымды алушыға – жеке
тұлға/заңды тұлға/жеке кəсіпкер/мемлекеттік билік
органына (жергілікті өзін-өзі басқару органы, бюджеттік
мекеме)/коммерциялық емес ұйым) қызмет көрсететін
банк, кредиттік ұйым немесе өзге түрдегі қаржы
институты (мекеме).
Аударым – Төлеуші тапсырмасы негізінде Банк келесі
операция түрлерінің бірін жүзеге асырады:
(а) Төлеуші картасы мен Алушы картасының / Алушы
шотының деректемесін қолдану арқылы Аударымды
алушы-жеке тұлғаның пайдасына жүзеге асыратын ақша
қаражатының аударымы бойынша операция. Аударымның
мұндай түрінің сипаты жеке дара болып, аударымды
Алушының ағымдағы шығынына жатқызылады.
(б) ақша қаражатын Аударымды алушы - заңды
тұлға/жеке кəсіпкер/мемлекеттік билік органы (жергілікті
өзін-өзі басқару органы, бюджеттік
мекеме)/коммерциялық емес ұйым) пайдасына Төлеуші
картасын жəне Төлеуші деректемелерін пайдалану
арқылы аудару бойынша операция; мұндай Аударым түрі
Төлеушінің аударымды Алушы алдындағы қаржылық
міндеттемелерін орындауы болып табылады жəне
Алушының кəсіпкерлік (қайырымдылық) қызметті жүзеге
асыруы немесе Алушы елінің заңнамасында белгіленген
өз қызметтерін орындауы аясында жүзеге асырылады.
Төлем төлеу жүйесі – «VISA Inc.» халықаралық төлем
төлеу жүйесі немесе «MasterCard WorldWide»
халықаралық төлем төлеу жүйесі.
Төлеуші – Төлеуші картасының иегері болып табылатын,

Плательщика, с использованием реквизитов которой
осуществляется Перевод.
Карта получателя – банковская платежная карта
международной платежной системы «VISA Inc.» или
международной платежной системы «MasterCard
WorldWide», выпущенная Эмитентом на имя Получателя –
физического лица, с использованием реквизитов которой
осуществляется Перевод в пользу Получателя –
физического лица.
Локальный перевод – Перевод, в процессе
осуществления которого: (а) на стороне Плательщика
используется Карта плательщика, выпущенная Банкомрезидентом; и (б) на стороне Получателя используется
Карта получателя / Счет получателя, выпущенная /
открытый Банком-резидентом (если Получатель –
физическое лицо), или Реквизиты получателя, содержащие
данные расчетного / лицевого счета, открытого в Банкерезиденте (если Получатель – юридическое лицо /
индивидуальный предприниматель / орган
государственной власти (орган местного самоуправления,
бюджетное учреждение) / некоммерческая организация).
Международный перевод – Перевод, в процессе
осуществления которого: (а) на стороне Плательщика
используется Карта плательщика, выпущенная Банкомнерезидентом; и/или (б) на стороне Получателя
используется Карта получателя / Счет получателя,
выпущенная / открытый Банком-нерезидентом (если
Получатель – физическое лицо), или Реквизиты
получателя, содержащие данные расчетного / лицевого
счета, открытого в Банке-нерезиденте (если Получатель –
юридическое лицо / индивидуальный предприниматель /
орган государственной власти (орган местного
самоуправления, бюджетное учреждение) /
некоммерческая организация).
Мобильное приложение – программное обеспечение на
базе операционных систем Android и iOS,
предоставленное Плательщику Банком на условиях
настоящей Оферты в целях обеспечения Плательщику
возможности взаимодействия с Банком посредством
мобильных устройств, функционирующих на базе
операционных систем Android и iOS, с возможностью
передачи Поручений на осуществление Переводов;
просмотра истории совершенных Переводов;
отслеживания статуса осуществленных Переводов; и
иного использования Сервиса.
Обслуживающий банк – банк, кредитная организация
или финансовый институт (учреждение) иного типа, на
обслуживании которого находится Получатель перевода –
физическое лицо / юридическое лицо / индивидуальный
предприниматель / орган государственной власти (орган
местного самоуправления, бюджетное учреждение) /
некоммерческая организация.
Перевод – один из следующих видов операций,
осуществляемых Банком по поручению Плательщика:
(а) операция по переводу денежных средств в пользу
Получателя перевода – физического лица с
использованием реквизитов Карты плательщика и Карты
получателя / Счета получателя; такой вид Перевода носит
частный характер и осуществляется на текущие расходы
Получателя перевода;
(б) операция по переводу денежных средств в пользу
Получателя перевода – юридического лица /
индивидуального предпринимателя / органа

Банкке аударым операциясын жүзеге асыру туралы
тапсырма берген, осы Офертаның шарттарын құптау
арқылы Шартты жасауға бағдарлы іс-қимыл жасаған, ҚР
қолданыстағы заңнамасына сəйкес əрекет етуге толық
қабілетті жеке тұлға.
Аударымды алушы (Алушы) – Клиент оның пайдасына
Өкім жіберетін аударымның жасалғаны туралы
аударымды Алушы ретінде Төлеушімен анықталған:
(а) Алушы картасының/Алушы шотының иегері болып
табылатын, ҚР қолданыстағы заңнамасына сəйкес əрекет
етуге толық қабілетті жеке тұлға.
(б) тауарларды (орындалған жұмыстарды, көрсетілген
қызметтерді) өткізу аясындағы заңды тұлға (соның ішінде
кредиттік ұйым) немесе жеке кəсіпкер, сондай-ақ оның
уəкілетті өкілдері; немесе
(в) Алушы елінің заңнамасында белгіленген қызметтерді
орындау аясындағы мемлекеттік билік жəне жергілікті
өзін-өзі басқару органы, бюджеттік мекеме, сондай-ақ
олардың уəкілетті өкілдері; немесе
(г) жəрдем жинайтын коммерциялық емес ұйым (жеке
тұлға-Төлеушінің көпшілікке пайдасын тигізу мақсатында
заңды тұлға-Алушыға ақшалай қаражат сыйлауы).
Аударымды жүзеге асыру туралы тапсырма
(Тапсырма) – Төлеуші көрсеткен Алушы, Алушы
картасының/Алушы шотының деректемесі немесе
Алушының деректемесі, аударым сомасы мен Алушының
ақша қаражатын алуға негіз болған (қажет болғанда)
құжат деректемесі бар, соның негізінде Аударымды
жүзеге асыру үшін Банк төлем тапсырмасы ресімделетін,
Шартпен белгіленген тəсілдің бірі арқылы (соның ішінде
электронды хабарлама түрінде) Банкке Төлеушімен
ақпараттық хабарлама түрінде қалыптастырылған
электронды құжат.
Алушының деректемелері – аударымды Алушы - заңды
тұлға/жеке кəсіпкер/мемлекеттік билік органы (жергілікті
өзін-өзі басқару органы, бюджеттік
мекеме)/коммерциялық емес ұйым) инкорпорация елінің
заңнамасында белгіленген деректердің жиынтығы жəне
Банктің Аударым жасау үшін төлем тапсырмасын
қалыптастыруға жеткілікті: Алушының есеп
айырысу/жеке шотының нөмірі, қызмет көрсетуші банктің
атауы, қызмет көрсетуші банктің деректемелері жəне т.б.
Шарт Тараптары (Тараптар) – Банк жəне Төлеуші.
Аударым сомасы – Аударымды жүзеге асыру туралы
тапсырмада Төлеушімен ұсынылған деректемеге сəйкес
Алушының пайдасына Төлеуші тапсырмасы негізінде
аударылуға тиіс ақша қаражатының мөлшері.
Алушының шоты – Қызмет көрсетуші банк банктік шот
шартының негізінде Аударымды алушыға ашатын банктік
шоты.
Банк тарифтері (бұдан əрі – Тарифтер) – Аударымды
жүзеге асырудың шарты мен құнын белгілейтін, белгілі
бір тəртіпте бекітілген құжат. Тарифтер Шарттың
ажырамас бөлігі болып табылады. Банктің Қолданыстағы
тарифтері Банктің WEB-сайтында орналастырылған.
Қызмет көрсету – осы Офертамен белгіленген талап пен
тəртіпте Төлеуші картасы мен Алушы картасының /
Алушы шотының деректемесін / Алушының
деректемелерін қолдану арқылы жəне қолма-қол ақшасыз
есеп айырысу ақша қаражатын аударуды ұйымдастыру
мен жүзеге асыру болып табылатын, Шарт аясында
Төлеушіге Банк көрсететін банктік қызметі.
Есеп айрысуға қатысушы тұлғалар – Аударым

государственной власти (органа местного самоуправления,
бюджетного учреждения) / некоммерческой организации с
использованием Карты плательщика и Реквизитов
получателя; такой вид Перевода является исполнением
Плательщиком своих финансовых обязательств перед
Получателем перевода и осуществляется в рамках
осуществления Получателем предпринимательской
(благотворительной) деятельности или исполнения им
своих функций, установленных законодательством страны
Получателя.
Платежная система – международная платежная система
«VISA Inc.» или международная платежная система
«MasterCard WorldWide».
Плательщик – физическое лицо, обладающее полной
дееспособностью в соответствии с действующим
законодательством РК, совершившее конклюдентные
действия, направленные на заключение Договора
посредством акцепта условий настоящей Оферты,
являющееся держателем Карты плательщика и
предоставляющее Банку Поручение о совершении
операции Перевода.
Получатель перевода (Получатель) – определенное
Плательщиком в качестве Получателя перевода о
совершении Перевода в пользу которого Клиент
направляет Распоряжение):
(а) физическое лицо, обладающее полной
дееспособностью в соответствии с действующим
законодательством РК, являющееся держателем Карты
получателя /Счета получателя; или
(б) юридическое лицо (в том числе кредитная
организация) или индивидуальный предприниматель, а
также их уполномоченные представители, в рамках
реализации товаров (выполненных работ, оказании услуг);
или
(в) орган государственной власти и местного
самоуправления, бюджетное учреждение, а также их
уполномоченные представители, в рамках выполнения
ими функций, установленных законодательством страны
Получателя; или
(г) некоммерческая организация, принимающая
пожертвования (дарение Плательщиком-физическим
лицом денежных средств Получателю-юридическому лицу
в общеполезных целях).
Поручение об осуществлении Перевода (Поручение) –
электронный документ, формируемый Плательщиком в
виде информационного сообщения, переданный в Банк
одним из установленных Договором способов (в том числе
в форме электронного сообщения), содержащий указание
Плательщика на Получателя, реквизиты Карты получателя
/ Счета получателя или Реквизиты получателя, Сумму
перевода и реквизиты документа, являющегося
основанием для получения денежных средств
Получателем (при необходимости), на основании которого
Банк оформляет платежное распоряжение для
осуществления Перевода.
Реквизиты Получателя – совокупность данных,
установленная законодательством страны инкорпорации
Получателя перевода – юридического лица /
индивидуального предпринимателя / органа
государственной власти (органа местного самоуправления,
бюджетного учреждения) / некоммерческой организации и
достаточная для формирования Банком платежного
поручения для осуществления Перевода (как то: номер

процесіне тікелей қатысушы Шарт тараптары (Төлеуші
мен Банк), сондай-ақ басқа да тұлғалар.
Эмитент – банк операцияларын жүзеге асыруға
лицензиясы бар жəне Төлеуші картасын жəне/немесе
Алушы картасын шығаруды жүзеге асырған банк немесе
қаржы-кредиттік мекемесі.
Банк WEB-сайты – www.asiacreditbank.kz электронды
мекенжайы бойынша Internet желісінде орналасқан WEBсайт.
Сервистің WEB-сайты– www.paysend.com электронды
мекенжайы бойынша Internet желісінде орналасқан
WEB-сайт.
1.
Шарт мəні.
1.1. Шарт мəні - Төлеуші осы Офертамен ескерілген
бағдарлы іс-қимылды жасап, осы Офертаны құптау
арқылы жасалған Шарт аясында Төлеушіге Банктің
қызмет көрсетуі болып табылады.
1.2. Осы Офертаның талабымен жасалатын Шарт
біржолғы сипатқа ие, яғни Төлеуші мен Банк арасында
Төлеушінің бір төлем тапсырмасы негізінде бір
Аударымды жүзеге асыру үшін жасалады.
1.3. Банктің Төлеуші тапсырмасына сəйкес Алушының
картасы Эмитентінің немесе Қызмет көрсетуші банктің
шотына аударым сомасы салынғанынан жəне Төлеушінің
Банкке (Тарифтерге сəйкес) Аударымды жүзеге асырғаны
үшін комиссияны төлегенінен көрінетін операцияны
жүзеге асыруы - Шарт бойынша Төлеушіге қызмет
көрсету нəтижесі болып табылады.
2.
Қызмет көрсету тəртібі:
2.1. Шарт жасалғандығының дəлелі ретінде Төлеуші
мына тəсілдің бірі арқылы аударымды жүзеге асыру үшін
Тапсырма қалыптастырып, Банкке бағыттайды:
1) Сервистің WEB-сайтында Internet желісі арқылы;
2) Мобильді құрылғыны қолдану арқылы.
2.1.1. Төлеуші мына іс-қимылды бірінен соң бірін жасауы
арқылы Тапсырманы қалыптастыру жүзеге асырылады:
1) Сервисте Аутентификациялық мəліметті енгізу
арқылы Төлеушіні сəйкестендіру.
2) Төлеушінің осы Офертаның 3-қосымшасында
мазмұналған талаптарға сəйкес Аударымға қатысты
мəліметті (Төлеушінің картасын, Алушы картасының /
Шотының деркетемесін/Алушының деректемесін,
аударым валютасындағы аударым сомасын, Алушының
ақша қаражатын алуға негіз болатын құжат деректемесін
(қажет болғанда), Банктің Аударымды жүзеге асыруға
негіз болатын электронды төлем тапсырмасын толтыруға
қажетті басқа да мəліметті қоса, бірақ онымен шектелмей)
енгізуі;
3) Төлеушінің Абоненттік нөміріне келген растау
кодын енгізу арқылы аударымға қатысты мəліметті оның
растауы.
2.1.2. Банктік (төлем) карталарын қолдану арқылы
Аударымды жүзеге асыру туралы тапсырманы
қалыптастырып, оны жіберу барысында Төлеуші банктік
(төлем) карталарын қолдану арқылы есеп айырысуды
жүзеге асыруға қатысты Банктің талабын толық көлемде
атқаруға, сонымен қатар осы Офертаның 3қосымшасында мазмұндалған Төлем төлеу жүйесінің
талабы мен ережесін толық көлемде атқаруға
міндеттенеді.
2.2. Төлеуші осы Офертаның талаптарында Шартты

расчетного / лицевого счета Получателя, наименование
Обслуживающего банка, реквизиты Обслуживающего
банка и т.п.).
Стороны Договора (Стороны) – Банк и Плательщик.
Сумма перевода – объем денежных средств, подлежащих
переводу Банком по поручению Плательщика в пользу
Получателя в соответствии с реквизитами,
предоставленными Плательщиком в Поручении об
осуществлении Перевода.
Счет получателя - банковский счет, открываемый
Обслуживающим банком Получателю перевода на
основании договора банковского счета,
Тарифы Банка (далее – Тарифы) – утвержденный в
установленном порядке документ, устанавливающий
условия и стоимость осуществления Переводов. Тарифы
являются неотъемлемой частью Договора. Актуальные
Тарифы Банка размещены на WEB-сайте Банка.
Услуга – банковская услуга, оказываемая Банком
Плательщику в рамках Договора, заключающаяся в
организации и осуществлении перевода денежных средств
и безналичных расчетов с использованием реквизитов
Карты плательщика и Карты получателя / Счета
получателя / Реквизитов получателя в порядке и на
условиях, установленных настоящей Офертой.
Участники расчетов – Стороны Договора (Плательщик и
Банк), а также иные лица, принимающие
непосредственное участие в процессе осуществления
Перевода.
Эмитент – банк или кредитно-финансовое учреждение,
обладающее лицензией на осуществление банковских
операций и осуществившее выпуск Карты плательщика
и/или Карты получателя.
WEB-сайт Банка – WEB-сайт, размещенный в сети
Internet по электронному адресу: www.asiacreditbank.kz.
WEB-сайт Сервиса – WEB-сайт, размещенный в сети
Internet по электронному адресу: www.paysend.com.
1. Предмет Договора.
1.1. Предметом Договора, заключаемого Плательщиком
путем акцепта настоящей Оферты через совершение
конклюдентных действий, предусмотренных настоящей
Офертой, является оказание Банком Плательщику Услуги
в рамках Договора.
1.2. Договор, заключаемый на условиях настоящей
Оферты, носит разовый характер, т.е. заключается между
Плательщиком и Банком в целях осуществления одного
Перевода на основании одного Поручения Плательщика.
1.3. Результатом оказания Плательщику Услуги по
Договору будет являться осуществление Банком операции
по Переводу в соответствии с Поручением Плательщика,
выраженное в зачислении Суммы перевода на счет
Эмитента Карты получателя или Обслуживающего банка,
и оплата Плательщиком Банку комиссии за
осуществление Перевода (в соответствии с Тарифами).
2. Порядок оказания Услуг.
2.1. В доказательство заключения Договора Плательщик
формирует и направляет в Банк Поручение на
осуществление Перевода одним из следующих способов:
1) посредством сети Internet на WEB-сайте Сервиса;
2) посредством использования Мобильного
приложения.
2.1.1. Формирование Поручения осуществляется

жасаған жəне Аударымды жүзеге асыруға тапсырманы
Банкке берген сəттен (осы Офертаның 2.1.-тармағы)
бастап, Банк өзіне Төлеушіге қызмет көрсету бойынша
міндеттемені алады.
2.3. Шартты жасаған сəттен Төлеушіде туындайтын
талап ету құқығын Төлеуші үшінші тұлғаларға тапсыра
алмайды.
2.4. Аударымды жүзеге асыру туралы Тапсырма
негізінде Төлеуші Банкке мына төлемдерді жүзеге асыру
мақсатында Төлеушінің картасынан ақша қаражатын
шешіп алуға өкім береді:
2.4.1. Аударымды жүзеге асыру туралы тапсырмада
Төлеуші көрсеткен Алушы картасының / Алушы
шотының деректемесіне/Алушының деректемесіне сəйкес
(осы Офертаның 2.1.1.-тармағының 1) тармақшасы)
Алушының пайдасына Аударым жасауға;
2.4.2. Тарифтерге сəйкес (ол алынған жағдайда)
Аударымды жүзеге асыруға байланысты қызмет
көрсеткені үшін Банкке тиесілі комиссияны;
2.4.3. Төлеуші Аударымды жүзеге асыру туралы
тапсырмада көрсетілген ақпараттың дұрыстығына
жауапты, тиісті Аударымды жүзеге асыру туралы
тапсырмада қате мəлімет көрсеткен жағдайда, Шарт
бойынша Банктің өз міндеттемесін дұрыс атқармауына
байланысты Банкке қандай да бір шағым жасауына
құқылы емес.
2.5. Банк ҚР заңнамасымен,ҚР ҰБ нормативті
актілерімен жəне Төлем төлеу жүйесінің ережесімен
бекітілген талапта, мерзімде жəне тəртіпте Аударымды
жүзеге асырады.
2.5.1. Төлеуші тиісті Тапсырманы ұсынған сəттен бастап,
Банк егер халықаралық аударым болса - 3 (үш) жұмыс
күні ішінде, егер аударым Қазақстан Республикасы
аумағының шегінде болса – Тапсырма түскен күні
Аударымды жүзеге асырады - аударым алушы картасы
эмитентінің немесе Қызмет көрсетуші банктің шотына
Аударым сомасын есепке жатқызады.
2.5.2. Аударымды жүзеге асыру мақсатында Банк үшінші
тұлғаны (соның ішінде Делдал банкті) қатыстыруға
құқылы.
2.5.3. Банк Тапсырмада көрсетілген сома көлемінде
Аударымды жүзеге асыруды атқарады. Бұл ретте аударым
сомасы Банктің осы Офертаның 1-қосымшасымен
бекітілген шектеуінен аспауы тиіс.
2.5.4. Банк осы Офертамен белгіленген тəртіпте
Аударымды жүзеге асырғанын растайды.
2.5.5. Банктің Төлеуші алдындағы міндеттемесі осы
Офертаның 2.1.1. тармағы «2)»- тармақшасына сəйкес
Төлеуші ұсынған деректемеге сəйкес Алушы картасы
Эмитентінің немесе Қызмет көрсетуші банктің шотына
Аударым сомасындағы ақша қаражаты салынған сəттен
бастап атқарылған деп саналады.
2.6. Егер Аударымды Алушы қате жіберілген деп
қайтарса, Банк қайтарылған ақша қаражатын Аударымды
жүзеге асыру мақсатында ақша қаражаты шешіп алынған
Төлеуші картасының деректемесі бойынша Төлеушіге
қайтаруды жүзеге асырады. Бұл ретте Банктің
Тарифтеріне сəйкес Аударымды жүзеге асырғаны үшін
төленген комиссия сомасы Төлеушіге қайтарылмайды.
2.7. (Төлеушіден қабылданған немесе Төлеушінің
өтініші/ақпараттық хабарламасы негізінде Банктің өзі
толтырған) Төлем тапсырмасын атқаруға қабылдағанда,
Банк Төлеушінің Төлем картасын иелену құқығын

Плательщиком через последовательное совершение
следующих действий:
1) аутентификация Плательщика в Сервисе
посредством введения Аутентификационных данных;
2) введение Плательщиком параметров Перевода в
соответствии с требованиями, изложенными в
Приложении № 3 к настоящей Оферте (включая, но не
ограничиваясь: реквизиты Карты Плательщика,
реквизиты Карты получателя / Счета получателя /
Реквизиты получателя, Сумма перевода в Валюте
перевода, реквизиты документа, являющегося основанием
для получения денежных средств Получателем (при
необходимости), иные параметры, требуемые для
составления электронного платежного распоряжения,
которое будет являться основанием для осуществления
Банком Перевода);
3) подтверждение Плательщиком параметров Перевода
посредством ввода кода подтверждения, полученного
Плательщиком на Абонентский номер.
2.1.2. При формировании и направлении Поручения об
осуществлении Перевода с использованием банковской
(платежной) карты Плательщик обязуется в полном
объеме выполнять требования Банка в отношении
осуществления расчетов с использованием банковских
(платежных) карт, а также правил и требований
Платежных систем, изложенных в Приложении № 3 к
настоящей Оферте.
2.2. С момента заключения Плательщиком Договора на
условиях настоящей Оферты и передачи в Банк
Поручения об осуществлении Перевода (п. 2.1. настоящей
Оферты), Банк принимает на себя обязательства по
оказанию Плательщику Услуги.
2.3. Права требования, возникающие у Плательщика с
момента заключения Договора, не могут быть переданы
Плательщиком третьим лицам.
2.4. На основании Поручения об осуществлении
Перевода, Плательщик дает Банку распоряжение о
списании с Карты плательщика денежных средств в целях
совершения следующих платежей:
2.4.1. Перевод в пользу Получателя в соответствии с
реквизитами Карты получателя / Счета получателя /
Реквизитами получателя, указанными Плательщиком в
Поручении об осуществлении Перевода (пп. «1)» п. 2.1.1.
настоящей Оферты).
2.4.2. Комиссия, причитающаяся Банку за оказание
Услуги, связанной с совершением Перевода, в
соответствии с Тарифами (в случае взимания таковой).
2.4.3. Плательщик несет ответственность за
правильность информации, указанной в Поручении об
осуществлении Перевода и не вправе предъявлять к Банку
каких-либо претензий в связи с ненадлежащим
исполнением Банком своих обязательств по Договору, в
случае указания ошибочных данных в соответствующем
Поручении об осуществлении Перевода.
2.5. Банк осуществляет Перевод в порядке, в сроки и на
условиях, установленных законодательством РК,
нормативными актами НБ РК и правилами Платежных
систем.
2.5.1. Банк осуществляет Перевод - зачисление Суммы
Перевода на счет Эмитента карты получателя перевода
или Обслуживающего банка в течение: если перевод
международный - 3 (трех) рабочих дней с момента
предоставления Плательщиком соответствующего

растауға жəне Төлеуші картасындағы ақша қаражатының
жеткіліктігін бақылауға, сондай-ақ Төлеуші картасының /
Алушы шотының деректемесі/Алушының деректемесі
бойынша Аударым операциясын қуаттауға бағытталған
іс-əрекетті жүзеге асырады.
2.7.1. Аударымды жүзеге асыруға жəне Аударымды
жүзеге асырғаны үшін Банк комиссиясының сомасын
төлеу мақсатында Төлеушінің Төлем картасын иелену
құқығын растау жəне Төлеуші картасындағы ақша
қаражатының жеткіліктігін бақылау үшін Банк
Төлеушіден Аударымды жүзеге асыру туралы
тапсырманы алғаннан кейін, тез арада тиісті төлем төлеу
жүйесіне Төлеуші картасы бойынша (Банктің аударымды
жүзеге асырғаны үшін комиссиясы қосылған Аударым
сомасы) көрсетілген көлемде Қуаттау операциясына
өтінім бағыттайды.
2.7.2. Төлеуші картасының Эмитентінен немесе тиісті
Төлем төлеу жүйесінен Аударымды жүзеге асыруға
рұқсат алынған жағдайда, Банк Қызмет көрсетуші банк
немесе Алушы картасының Эмитенті немесе Алушы
картасының Эмитентіне қызмет көрсететін Төлем төлеу
жүйесі жағында Аударымды Қуаттауға өтінім
бағыттайды.
2.7.3. Қызмет көрсетуші банктен немесе Алушы
картасының Эмитентінен немесе тиісті Төлем төлеу
жүйесінен Аударымды есепке жатқызуға рұқсат алған
кезде, Банк төлем тапсырмасын қалыптастырып, оны
атқаруға қабылдайды.
2.7.4. Төлеуші картасының Эмитентінен жəне/немесе
Қызмет көрсетуші банктен, Алушы картасының
Эмитентінен жəне/немесе Төлем төлеу жүйесінен
Аударымды салуға рұқсат берілмесе, Банк тез арада
Төлеушіні Аударымды жүзеге асырудың мүмкін еместігі
туралы хабардар етеді.
2.8. (Төлеушіден қабылданған немесе Төлеушінің
өтініші/ақпараттық хабарламасы негізінде Банк
толтырған) Төлем тапсырмасын атқару аяқталған соң,
Банк Аударымды растайтын құжаттарды электронды
түрде толтыруды жүзге асырады.
2.9. Банк Қызмет көрсетуді дамытуға бағытталған ісшараны өткізген кезде, Қызмет көрсету түрін қолданғаны
үшін Банк Төлеушіге сыйақы беруге құқылы. Бұл төлем
түрі Банктің WEB-сайтында орналастырылған мерзім мен
талапта төленеді. Төлеушіге Банк қандай да бір сыйақыны
тұрақты түрде төлеп тұруды жүзеге асырмайды.
2.10. Төлеуші аударымды жүзеге асыруға өзі төлем
тапсырмасын толтырған кезде, мұндай төлем
тапсырмасын Төлеуші тек қана электронды төлем төлеу
жүйесін қолдану арқылы қалыптастырып, растап, тапсыра
алады.
2.11. Өтініш жəне/немесе ақпараттық хабарлама түрінде
ресімделген Төлеушінің тапсырмасы бойынша Банк төлем
тапсырмасын толтыруды жүзеге асырса, Төлеуші мұндай
өтініш жəне/немесе ақпараттық хабарламаны кез келген
тəсілмен, яғни өтініш жəне/немесе ақпараттық
хабарламаны қағаз жүзінде жəне/немесе электронды
тасымалдаушыда тапсыра алады, сондай-ақ электронды
байланыс арналарын (PAYSEND ақпараттықтехнологиялық сервисін қоса, бірақ онымен шектелмей)
қолдану арқылы ақпаратты тапсыруды жүзеге асыра
алады.
2.12. Төлеуші Аударымның жəне Төлеуші картасы
деректемесінің жəне/немесе Алушы картасы / Алушы

Поручения, если перевод в пределах Республики
Казахстан – в день поступления Поручения.
2.5.2. Для целей осуществления Перевода Банк вправе
привлекать третьих лиц (в том числе Банки-посредники).
2.5.3. Поручение исполняется Банком в размере Суммы
перевода, указанной в Поручении. При этом Сумма
перевода не может превышать ограничений,
установленных Банком в Приложении № 1 к настоящей
Оферте.
2.5.4. Осуществление Перевода подтверждается Банком
в порядке, определенном настоящей Офертой.
2.5.5. Обязательства Банка перед Плательщиком
считаются исполненными в полном объеме с момента
зачисления денежных средств в Сумме перевода на счет
Эмитента Карты получателя или Обслуживающего банка
в соответствии с реквизитами, предоставленными
Плательщиком в соответствии с пп. «2)» п. 2.1.1.
настоящей Оферты.
2.6. В случае, если Перевод будет возвращен
Получателем, как ошибочный, Банк осуществляет возврат
денежных средств Плательщику путем зачисления
возвращенных денежных средств по реквизитам Карты
плательщика , с которой было совершено списание
денежных средств в целях осуществления Перевода. При
этом сумма комиссии, оплаченная Плательщиком за
осуществление Перевода в соответствии с Тарифами,
возврату Банком Плательщику не подлежит.
2.7. При приеме к исполнению платежного распоряжения
(полученного от Плательщика или составленного Банком
самостоятельно на основании
заявления/информационного сообщения Плательщика)
Банк осуществляет действия, направленные на
удостоверение права Плательщика распоряжаться Картой
Плательщика, и контроль достаточности денежных
средств на Карте Плательщика, а также Авторизацию
операции Перевода по реквизитам Карты получателя /
Счета получателя / Реквизитам получателя.
2.7.1. В целях удостоверения права Плательщика
распоряжаться Картой Плательщика и контроля
достаточности денежных средств на Карте Плательщика
для осуществления Перевода и уплаты суммы комиссии
Банка за осуществление Перевода, Банк, незамедлительно
после получения от Плательщика Поручения об
осуществлении Перевода, направляет в соответствующую
Платежную систему запрос на Авторизацию операции по
Карте плательщика в заявленном размере (Сумма
перевода, увеличенная на сумму комиссии Банка за
осуществление Перевода).
2.7.2. В случае получения от Эмитента Карты
плательщика или соответствующей Платежной системы
разрешения на осуществление Перевода, Банк направляет
запрос на Авторизацию Перевода на стороне
Обслуживающего банка либо Эмитента Карты получателя
или Платежной системы, обслуживающей Эмитента
Карты получателя.
2.7.3. При получении от Обслуживающего банка либо
Эмитента Карты получателя или соответствующей
Платежной системы разрешения на зачисление Перевода,
Банк формирует платежное распоряжение и принимает
его к исполнению.
2.7.4. В случае получения от Эмитента Карты
плательщика, и/или Обслуживающего банка либо
Эмитента Карты получателя, и/или Платежных систем

шоты деректемесінің/Алушы деректемесінің
құпиялылығы үшін жеке жауапты болып табылады.
Үшінші тұлға Аударым мəліметін жария еткен жағдайда,
Банк тарапынан аударымға қатысты ақпаратты жария
еткені туралы дерек расталмаса, Банк өзіне жауапкершілік
алмайды.
2.13. Банк Төлеушіге Қызмет көрсетуден мына жағдайда
бас тарта алады:
2.13.1. Банк белігілі бір Қызмет көрсету (белгілі бір
Аударымды жасау) түрін көрсетуге техникалық
мүмкіндігі болмаса;
2.13.2. Төлеуші картасының Эмитентінен жəне/немесе
Қызмет көрсетуші банктен немесе Алушы картасының
Эмитентінен, Қызмет көрсетуші банктен жəне/немесе
оларға қызмет көрсететін Төлем төлеу жүйесінен
операцияны жүзеге асыруға рұқсат болмаса;
2.13.3. Төлеуші мен Төлеуші картасының Эмитенті
арасындағы Шартпен жəне/немесе шартпен (келісіммен)
жəне/немесе Төлем төлеу жүйесінің ережелерімен
жəне/немесе ҚР қолданыстағы заңнамасымен ескерілген
операцияны жасауға тікелей тыйым салынған болса.
2.13.4. Төлеуші берген Аударым, Тапсырмасының
мақсаты ретінде Төлеушінің кəсіпкерлік қызметті жүзеге
асырумен байланысты болса, немесе оның (жеке
нотариус, адвокат ретіндегі немесе заңнамаға сəйкес
мемлекеттік тіркелуге жəне/немесе лицензиялануға тиісті
басқа да кəсіби қызметпен айналысатын тұлға ретіндегі)
кəсіби қызметімен байланысты болса;
2.13.5. Аударым жасау үшін Банк бекіткен лимиттен
талап етілген аударым сомасы асып кетсе (осы
Офертаның 1-қосымшасы);
2.13.6. Төлеуші операциясында ҚР қолданыстағы
заңнамасымен, Сондай-ақ ҚР ҰБ нормативті актілерімен
ескерілген, Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 28
тамыздағы № 191-IV «Қылмыстық жолмен алынған
кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» заңына сəйкес
мониторинг жасалуы тиіс операция белгілері анықталса
немесе Банктің беделіне, абыройына нұқсан келтіру қаупі
бар операция болса, сондай-ақ операция ҚР
заңнамасының талаптарын, Төлем төлеу жүйесінің
ережесін бұзу арқылы жүзеге асырылатындығына немесе
алаяқтық сипатының болуына Банк күдіктенсе;
2.13.7. Аударым жасау үшін қолданылуы мүмкін
мемлекеттер тізімі, Төлеушінің картасы жəне Эмитенттер
Алушының картасы Банктің WEB-сайтында жарияланған.
3.
Тараптардың құқықтары мен міндеттері.
3.1. Төлеуші осы Офертаның талаптарын қабылдау жəне
Шарт жасау мақсатында осы Офертаның 6.2. тармағында
белгіленген бағдарлы іс-қимылды жасау арқылы Шарт
жасауға құқылы.
3.1.1. Төлеуші осы Офертаның талаптарын қабылдау жəне
Шарт жасау мақсатында осы Офертаның 6.2. тармағында
белгіленген бағдарлы іс-қимылды жасау арқылы Шарт
жасауға құқылы.
3.1.2. Осы Офертаның талаптары негізінде Төлеушінің
Шартты жасасуға байланысты туындаған Банктен талап
ету құқығын үшінші тұлғаға беруге құқығы жоқ.
3.1.3. Төлеуші осы Офертаның талаптарымен, сонымен
қатар осы Офертаның «Шартты жасау, өзгерту, бұзу
тəртібі» атты 6-бабымен бекітілген тəртіпте Банк енгізетін
өзгерту жəне толықтырумен уақытында толық көлемде

отказа в предоставлении разрешения на осуществление
Перевода, Банк незамедлительно информирует
Плательщика о невозможности осуществления Перевода.
2.8. По завершении исполнения платежного
распоряжения (полученного от Плательщика или
составленного Банком самостоятельно на основании
заявления/информационного сообщения Плательщика)
Банк осуществляет составление в электронном виде
документов, подтверждающих совершение Перевода.
2.9. Банк вправе осуществлять выплату Плательщикам
вознаграждений за пользование Услугой при проведении
Банком мероприятий, направленных на продвижение
Услуги. Данные выплаты производятся в период и
согласно условиям, размещаемым на WEB-сайт Банка.
Выплата каких-либо вознаграждений Плательщику на
регулярной основе Банком не осуществляется.
2.10. При самостоятельном составлении Плательщиком
платежных распоряжений на осуществление Перевода,
такие платежные распоряжения могут формироваться,
удостоверяться и передаваться Плательщиком
исключительно с использованием электронных средств
платежа.
2.11. В случае если составление платежного распоряжения
осуществляется Банком по поручению Плательщика,
оформленному в виде заявления и/или информационного
сообщения, передача Плательщиком Банку такого
заявления/информационного сообщения может
осуществляться любым способом, включая передачу
заявления/информационного сообщения в бумажном виде
и/или на электронном носителе, а также с использованием
электронных каналов связи и передачи информации
(включая, но не ограничиваясь этим, Информационнотехнологический сервис PAYSEND).
2.12. Плательщик несет личную ответственность за
конфиденциальность параметров Перевода и реквизитов
Карты плательщика и/или Карты получателя /Счета
получателя/Реквизитов получателя. Банк не несет
ответственности в случае разглашения параметров
Перевода третьими лицами при отсутствии доказанного
факта разглашения такой информации со стороны Банка.
2.13. Банк вправе отказать Плательщику в оказании
Услуги в случае:
2.13.1. Отсутствия у Банка технической возможности для
оказания конкретной Услуги (совершения конкретного
Перевода);
2.13.2. Отсутствия у Банка разрешения на проведение
операции от Эмитента Карты Плательщика, и/или
Обслуживающего банка либо Эмитента Карты
получателя, Обслуживающего банка и/или
обслуживающих их Платежных систем;
2.13.3. Наличия прямого запрета на проведение
операции, предусмотренного Договором, и/или договором
(соглашением) между Плательщиком и Эмитентом Карты
плательщика, и/или правилами Платежных систем, и/или
действующим законодательством РК;
2.13.4. Если в назначении Перевода указано, что
Перевод, Поручение на совершение которого было
передано Плательщиком, связан с осуществлением
Плательщиком предпринимательской деятельности либо
иной профессиональной деятельностью Плательщика (в
том числе в качестве частного нотариуса; адвоката; или
иного лица, чья профессиональная деятельность в
соответствии с законодательством подлежит

танысуға құқылы.
3.1.4. Төлеуші өзінің іс-əрекетке қабілеттілігі
шектелмегендігін, сонымен қатар ешкімнің бағыпқағуында, қамқорлығында, қорғауында еместігін,
денсаулығына байланысты өз құқығын жүзеге асыруына,
оны қорғауға жəне міндетін атқаруға, жасалатын Шарт
мəнін жəне оны жасау себебін ұғынуға кедергі болатын
аурумен ауырмайтындығын растайды.
Осы Оферта талаптарының негізінде Шартты жасағаннан
кейін Төлеуші Шартты жасау барысында Төлеуші
көрсеткен себептердің елеулі түрде өзгеруіне байланысты
туындайтын барлық қауіпті, осындай өзгерістер Шартты
өзгерту жəне/немесе бұзуға жəне/немесе Төлеушінің
Шарт бойынша өз міндеттемесін атқармауына негіз
болмайтындығын қабылдайды.
3.1.5. Төлеуші Аударым мəліметінің шынайылығына
(Төлеуші картасының деректемесі, Алушы
картасының/Алушы шотының деректемесі/Алушының
деректемесі, аударым валютасындағы аударым сомасы
мен Алушының ақша қаражатын алуға негіз болған
(қажет болғанда) құжат деректемесі бар, Аударымды
жүзеге асыруға негіз болатын электронды төлем
тапсырмасын толтыруға қажетті басқа да мəлімет үшін)
жеке жауапты. Көрсетілген ақпарат шынайы болмаған
жағдайда, Төлеушінің аударымды алушы алдындағы
міндеттемесін тиісті түрде (соның ішінде уақытында)
атқармағаны үшін Банк жауапты емес.
3.1.6. Төлеуші растау кодын (осы Офертаның 2.1.1.
тармағының 3)- тармақшасы) енгізу арқылы Аударым
көрсеткіштерін растағанға дейін кез келген сəтте
Қызметті алудан бас тарта алады. Растау кодын
енгізгеннен кейін, Төлеуші Қызметті алудан бас тарта
алмайды.
3.2. Банктің құқықтары мен міндеттері:
3.2.1. Төлеуші осы Офертаның 2.1. жəне 2.2тармақшасында ескерілген іс-əрекетті жасаған сəттен
бастап, Банк өзіне осы Шарт аясында Қызмет көрсету
бойынша міндеттемені алуға міндетті.
3.2.2. Банк Төлеушінің тапсырмасына (осы Офертаның
2.1.1. тармағы) сəйкес Төлеуші аударымды жүзеге асыру
туралы тапсырманы берген сəттен бастап, төменде
көрсетілген талап сақталған жағдайда, Аударымды 3 (үш)
жұмыс күні ішінде жүзеге асыруға міндетті:
1) Тапсырма осы Офертаның 2.4.1- тармағында
мазмұндалған талаптарға сəйкес болса;
2) Тапсырмада Аударымды жүзеге асыруға қажетті
барлық (осы Офертаның 3.1.5-тармағы) деректеме болса;
3) Банк Төлеуші картасының Эмитенті мен Қызмет
көрсетуші банктен немесе Алушы картасының
Эмитентінен немесе оларға қызмет көрсететін Төлем
төлеу жүйесінен Аударым бойынша операцияны
жүргізуге (электронды мəлімет алмасуға) Банк рұқсат
алса;
3.2.3. Осы Офертаның 3.2.2-тармағымен бекітілген
қандай да бір талап сақталмаса, Банк аударымды жүзеге
асыру туралы тапсырманы атқарудан Төлеушінің
Абоненттік нөміріне немесе Сервистегі жеке кабинетіне
тиісті хабарламаны жіберу арқылы Банк бас тартуға
құқылы.
3.2.4. Аударымды жүзеге асыру барысында Алушы
картасының Эмитентімен/Қызмет көрсетуші банкпен
жасалған шартпен (келісіммен) белгіленген талапта,
тəртіпте жəне мерзімде, (мұндай шарт (келісім) болмаған

государственной регистрации и/или лицензированию);
2.13.5. Превышения запрошенной Суммы перевода
лимитов, установленных Банком для осуществления
Переводов (Приложение № 1 к настоящей Оферте);
2.13.6. Выявления операций Плательщика, содержащих в
соответствии с действующим законодательством РК, а
также нормативными актами НБ РК, признаки операций,
подлежащих мониторингу в соответствии с Законом
Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV
ЗРК «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма», либо операций, несущих
репутационные риски для Банка, а также, если у Банка
возникли подозрения о том, что операция осуществляется
с нарушением требований законодательства РК, правил
Платежных систем или носит мошеннический характер.
2.13.7. Перечень государств, Карта плательщика и Карта
получателя Эмитентов которых могут быть использованы
для осуществления Перевода, размещен на WEB-сайте
Банка.
3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Плательщик вправе заключить Договор посредством
совершения конклюдентных действий, установленных п.
6.2. настоящей Оферты, в целях принятия условий
настоящей Оферты и заключения Договора.
3.1.1. Плательщик вправе заключить Договор
посредством совершения конклюдентных действий,
установленных п. 6.2. настоящей Оферты, в целях
принятия условий настоящей Оферты и заключения
Договора.
3.1.2. Плательщик не вправе передать третьему лицу
права требования к Банку, возникшие в связи с
заключением Договора на условиях настоящей Оферты.
3.1.3. Плательщик обязан своевременно и в полном
объеме ознакомиться с условиями настоящей Оферты, а
также с изменениями и дополнениями к Договору,
вносимыми Банком в порядке, установленном статьей 6
«Порядок заключения, изменения и расторжения
Договора» настоящей Оферты.
3.1.4. Плательщик подтверждает, что он в
дееспособности не ограничен, под опекой,
попечительством, а также патронажем не состоит, по
состоянию здоровья может самостоятельно осуществлять
и защищать свои права и исполнять обязанности, не
страдает заболеваниями, препятствующими осознавать
суть заключаемого Договора и обстоятельств его
заключения.
Заключением Договора на условиях настоящей Оферты,
Плательщик принимает на себя все риски, связанные с
существенным изменением обстоятельств, из которых
Плательщик исходил при заключении Договора, и что
такие обстоятельства не могут являться основаниями для
изменения и/или расторжения Договора и/или
неисполнения Плательщиком своих обязательств по
Договору.
3.1.5. Плательщик несет личную ответственность за
достоверность параметров Перевода (реквизиты Карты
Плательщика, реквизиты Карты получателя / Счета
получателя /Реквизиты получателя, Сумма перевода в
Валюте перевода, реквизиты документа, являющегося
основанием для получения денежных средств
Получателем (при необходимости), иные параметры,
требуемые для составления электронного платежного

жағдайда) ҚР қолданыстағы заңнамасының жəне Төлем
төлеу жүйесінің талаптарына сəйкес Банк Алушы
картасының Эмитентімен/Қызмет көрсетуші банкпен
есеп айырысуды жүзеге асыруға міндетті.
3.2.5. Аударымды жүзеге асыру барысында Банк ҚР
қолданыстағы заңнамасын, ҚР ҰБ нормативті
құжаттарын, Банктің ішкі құжаттарын жəне Төлем төлеу
жүйесінің ережесін басшылыққа алуы тиіс.
3.2.6. Банк операция жүргізу күні Аударым бойынша
операцияны жүзеге асырғаны үшін белгілеген Тарифтерге
сəйкес Төлеушіден комиссия ұстап қалуына құқылы.
3.2.7. Банкке қатысы жоқ себептер бойынша, соның
ішінде Төлеуші (осы Офертаның 3.1.5-тармағы) қате/
шынайы емес ақпаратты ұсынғанда, Алушы пайдасына
Аударымды жүзеге асыру мүмкіндігі туралы Банк
Төлеушінің Абоненттік нөміріне жəне/немесе Төлеушінің
Сервистегі жеке кабинетіне тиісті хабарламаны жіберу
арқылы Төлеушіні хабардар етеді.
3.2.8. Банктің WEB-сайтында осы Офертаның толық
мəтінін жəне Төлеушіге қызмет көрсетуге қатысты
(болған жағдайда) басқа да анықтамалық-ақпараттық
материалды Банк жариялауға міндетті.
3.2.9. Банк осы Офертаның «Шартты жасау, өзгерту, бузу
тəртібі» атты 6-бабымен белгіленген тəртіпте өзгерту мен
толықтыру енгізуге құқылы.
3.2.10. Шартты атқару барысында Төлеушіден
қабылданған кез келген ақпараттың құпиялылығын Банк
қамтамасыз етуге міндетті.
3.2.11. Банк Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21
мамырдағы № 94-V «Дербес деректер жəне оларды қорғау
туралы» заңына сəйкес Төлеушінің дербес деректерін
қорғауға қатысты жəне төмендегіні қамтамасыз ететін
қажетті іс-шараларды қабылдауға міндетті:
3.2.11.1. Қазақстан Республикасының заңнамасына
сəйкес дербес деректерге рұқсатсыз қол жеткізудің алдын
алу, яғни соның ішінде дербес деректерді қорғау үшін
құқықтық, ұйымдастырушы жəне техникалық қажетті ісшараларды қабылдап, оны ұстануға;
3.2.11.2. егер мұндай рұқсатсыз қол жеткізудің алдын
алу мүмкін болмаса, дербес деректерге рұқсатсыз қол
жеткізу дерегін дер кезінде анықтауға;
3.2.11.3. дербес деректерге рұқсатсыз қол жеткізудің
жағымсыз салдарын азайтуға, соның ішінде мақсатына
жетіп, оны жинап өңдесе, Қазақстан Республикасының
2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V «Дербес деректер
жəне оларды қорғау туралы» Заңымен жəне Қазақстан
Республикасының басқа да нормативтік құқықтық
актілерімен ескерілген басқа да жағдайда, дербес
деректерді жоюға қатысты іс-шараны қолдануға;
3.2.12. Банк төлеушінің бірінші талабы бойынша
Қазақстан Республикасының заңдарымен басқа мерзім
ескерілмесе, Банк Төлеуші жүгінген күннен бастап, үш
жұмыс күні ішінде Төлеушіге жəне Қызметке қатысты
ақпаратты хабарлауға, ақпаратты ұсынуға міндетті, сол
мерзімде ақпаратты ұсынудан бас тартылған жағдайда,
сол мерзімде негізделген жауап ұсынуға міндетті;
3.2.13. Төлеушінің талап етуі бойынша, Банк бір жұмыс
күні ішінде:
3.2.13.1. дербес деректердің шынайылығын растайтын
тиісті құжаттардың негізінде дербес деректерді өзгертуге
жəне (немесе) толықтыруға немесе оны өзгертуге жəне
(немесе) толықтыруға мүмкін болмаса, дербес деректерді
жоюға;

распоряжения, которое будет являться основанием для
осуществления Банком Перевода и др.). В случае
недостоверности обозначенной информации Банк не несет
ответственности за ненадлежащее (в том числе
несвоевременное) исполнение Плательщиком
обязательств перед Получателем перевода.
3.1.6. Плательщик вправе отказаться от получения
Услуги в любой момент до подтверждения Плательщиком
параметров Перевода посредством ввода кода
подтверждения (пп. 3) п. 2.1.1. настоящей Оферты). После
ввода кода подтверждения отказ Плательщика от
получения Услуги не допускается.
3.2. Права и обязанности Банка:
3.2.1. Банк обязан принять на себя обязательства по
оказанию Услуги в рамках Договора с момента
совершения Плательщиком действий, предусмотренных
п.п. 2.1. и 2.2. настоящей Оферты.
3.2.2. Банк обязан осуществить Перевод в соответствии
с Поручением Плательщика (п. 2.1.1. настоящей Оферты)
в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
предоставления Плательщиком Поручения об
осуществлении Перевода, при условии, что:
1) Поручение соответствует требованиям, изложенным
в п. 2.4.1.,настоящей Оферты;
2) Поручение содержит все необходимые для
совершения Перевода реквизиты (п. 3.1.5. настоящей
Оферты);
3) Банком получены разрешения (электронный обмен
данными) на проведение операции по Переводу от
Эмитента Карты плательщика и Обслуживающего банка
либо Эмитента Карты получателя, Обслуживающего
банка или обслуживающих их Платежных систем.
3.2.3. В случае несоблюдения какого-либо из условий,
установленных п. 3.2.2. настоящей Оферты, Банк вправе
отказать Плательщику в исполнении Поручения об
осуществлении Перевода, путем направления
соответствующего уведомления на Абонентский номер
и/или путем его размещения в личном кабинете
Плательщика в Сервисе.
3.2.4. При осуществлении Перевода Банк обязан
осуществить расчеты с Эмитентом Карты получателя /
Обслуживающим банком в порядке, в сроки и на
условиях, установленные договором (соглашением),
заключенным Банком с таким Эмитентом Карты
получателя / Обслуживающим банком, либо (при
отсутствии такого договора (соглашения)) в соответствии
с требованиями действующего законодательства РК и
Платежных систем.
3.2.5. При осуществлении Перевода Банк обязан
руководствоваться действующим законодательством РК,
нормативными документами НБ РК, внутренними
документами Банка и правилами Платежных систем.
3.2.6. Банк вправе взимать с Плательщика комиссию за
осуществление операции по Переводу в соответствии с
Тарифами, установленными Банком на дату операции.
3.2.7. В случае невозможности осуществления Перевода
в пользу Получателя перевода по независящим от Банка
причинам, в том числе в случае предоставления
Плательщиком неверной/недостоверной информации
(п. 3.1.5. настоящей Оферты), Банк уведомляет
Плательщика путем направления соответствующего
уведомления на Абонентский номер и/или путем его

3.2.13.2. Төлеушіге қатысты дербес деректерді жинау,
өңдеу шарты бұзылғандығы туралы ақпарат болса, дербес
деректерді оқшаулауға;
3.2.13.3. дербес деректердің талаптарды бұза отырып
жиналғандығы, өңделгендігі туралы дерек расталса,
дербес деректерді оқшаудан шығаруға.
4. Тараптардың жауапкершілігі.
4.1. Тараптар Шарт бойынша өздерінің міндеттемелерін
орындамаған жəне/немесе тиісінше орындамаған
жағдайда, осы Офертаның жəне ҚР қолданыстағы
заңнамасының талаптарына сəйкес жауапкершілікке
тартылады. Банк егер осындай орындамау жəне/немесе
тиісінше орындамау Төлеушінің жəне/немесе есеп
айырысудың өзге Қатысушыларының кінəсынан болса,
Шарт бойынша өздерінің міндеттемелерін орындамағаны
жəне/немесе тиісінше орындамағаны үшін жауаптылықта
болмайды. Банк Қызмет көрсетуден негізсіз бас тартса
немесе Төлеушінің кінəсі болмай, Қызметті тиісті түрде
көрсетпесе, Төлеуші талап қойған күннен бастап 10 (он)
жұмыс күні ішінде Төлеушіге орындалмаған Аударым
сомасынан 0,01% (нөл бүтін жүзден бір пайыз)
мөлшерінде айыппұл төлейді.
4.2. Егер Төлеуші Аударымды жүзеге асыру туралы
тапсырмада қате мəлімет көрсетсе, Банк Шарт бойынша
өзінің міндеттемесін атқармағаны жəне/немесе тиісті
түрде атқармағаны үшін жауапты емес.
4.3. Банктің Қызмет көрсетуін қолданғаны үшін
Төлеушімен төленген аударымды (егер Төлеуші Алушы
алдында өзінің қаржылық міндеттемесін атқару есебіне
жатқызылатын Аударымды жүзеге асыратын болса)
Алушының Төлеуші алдындағы міндеттемесін атқаруы
үшін жауапты емес.
4.4. Аударымды жүзеге асыру ережесіне қатысты осы
Офертаның талаптарын Төлеуші сақтамағаны үшін жəне
осыған байланысты Төлеушіде туындаған жағымсыз
нəтиже үшін Банк жауапты емес.
4.5. Төлеуші (осы Офертаның 3.1.5- тармағы) қате ақпарат
берген жағдайда, Банк Төлеушінің Алушы алдындағы
міндеттемесін тиісті түрде дұрыс атқармағаны үшін
жауапты емес.
4.6. Төлеуші осы Офертаның талаптарымен жəне/немесе
«Шартты жасау, өзгерту, бузу тəртібі» атты 6-бабымен
белгіленген тəртіпте Шартқа енгізілген өзгерту,
толықтырумен таныспағандығына жəне/немесе
уақытында таныспағандығына байланысты туындайтын
Төлеушінің кез келген шығысы үшін жауапты емес.
4.7. Алушы картасына / Алушының шотына / Алушының
деректемелері бойынша аударым сомасы Төлеушінің
жəне/немесе Алушының жəне/немесе есеп айырысуға
қатысушы басқа да тұлғалардың кінəсінен Төлем төлеу
жүйесінің ережесімен, Шартпен жəне/немесе ҚР
қолданыстағы заңнамасымен белгіленген мерзім мен
басқа да талапты бұзып салынған жағдайда, Банк жауапты
емес.
4.8. Банк Шарт бойынша өзінің міндеттемесін
атқармағаны жəне/немесе тиісті түрде атқармағаны үшін
төмендегі көрсетілген жағдайда жауапты емес:
4.8.1. Банктің Шарт бойынша өз міндеттемесін атқаруға
мүмкіндік бермейтін Қазақстан Республикасының
заңнамалық жəне/немесе атқарушы билігі органдарының
шешімі шықса;
4.8.2. Банктің бақылауынан тыс салада себептер болса

размещения в личном кабинете Плательщика в Сервисе.
3.2.8. Банк обязан разместить на WEB-сайте Банка
полный текст настоящей Оферты и иные справочноинформационные материалы, касающиеся оказания
Банком Плательщику Услуги (в случае их наличия).
3.2.9. Банк вправе вносить в настоящую Оферту
изменения и дополнения в порядке, установленном
статьей 6 «Порядок заключения, изменения и
расторжения Договора» настоящей Оферты.
3.2.10. Банк обязан обеспечивать конфиденциальность
любой информации, полученной Банком от Плательщика
в ходе исполнения Договора.
3.2.11. Банк обязан принимать необходимые меры по
защите персональных данных Плательщика
установленные законом Республики Казахстан от 21 мая
2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите»,
обеспечивающие:
3.2.11.1.
предотвращение несанкционированного
доступа к персональным данным, т.е. принимать и
соблюдать необходимые меры, в том числе правовые,
организационные и технические, для защиты
персональных данных в соответствии с
законодательством Республики Казахстан;
3.2.11.2. своевременное обнаружение фактов
несанкционированного доступа к персональным данным,
если такой несанкционированный доступ не удалось
предотвратить;
3.2.11.3.
минимизацию неблагоприятных последствий
несанкционированного доступа к персональным данным,
в том числе принимать меры по уничтожению
персональных данных в случае достижения цели их сбора
и обработки, а также в иных случаях, установленных
Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94V «О персональных данных и их защите» и иными
нормативными правовыми актами Республики Казахстан;
3.2.12. Банк обязан по первому требованию Плательщика
сообщать последнему информацию, относящуюся к
Плательщику и Услуге, в течение трех рабочих дней со
дня получения обращения Плательщика, если иные сроки
не предусмотрены законами Республики Казахстан, а в
случае отказа предоставить информацию в тот же срок
представлять мотивированный отказ от предоставления
информации.
3.2.13. По требованию Плательщика, Банк обязан в
течение одного рабочего дня:
3.2.13.1. изменить и (или) дополнить персональные
данные на основании соответствующих документов,
подтверждающих их достоверность, или уничтожить
персональные данные при невозможности их изменения и
(или) дополнения,
3.2.13.2.
блокировать персональные данные,
относящиеся к Плательщику, в случае наличия
информации о нарушении условий их сбора, обработки;
3.2.13.3.
снять блокирование персональных данных
в случае не подтверждения факта нарушения условий
сбора, обработки персональных данных.
4. Ответственность Сторон.
4.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего
исполнения своих обязательств по Договору, Стороны
несут ответственность в соответствии с условиями
настоящей Оферты и действующим законодательством
РК. Банк не несет ответственности за неисполнение и/или
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору,

(соның ішінде Банк жеке тұлға алдында өзінің
міндеттемесін атқармаған үшінші тұлғалар мен есеп
айырысуға қатысушылардың іс-əрекеті үшін);
4.8.3. еңсерілмес күш жағдайлары болғанда;
4.8.4. ҚР қолданыстағы заңнамасы жəне/немесе Төлем
төлеу жүйесінің ережесінде жауапкершіліктен босатуға
негіз ретінде ескерілген басқа да себептер болса.
5. Қосымша шарттар.
5.1. Шартты атқару аясындағы Тараптардың қарымқатынасы Қазақстан Республикасының қолданыстағы
заңнамасымен, Банктің ішкі құжаттарымен, Төлем төлеу
жүйесінің ережесімен, Шартпен (оған жасалған өзгерту
мен толықтыруды қосқанда) реттеледі.
5.2. Банк Төлеушіге өзінің WEB-сайтында қажетті барлық
жария етілетін ақпаратты орналастыру арқылы ұсынады
да, осы Оферта талаптарымен жасалған Шарт аясында
Қызмет көрсетуге байланысты туындаған мəселе мен
шағымды қарастырады.
5.3. Егер Тапсырмада көрсетілген аударым валютасы
Төлеуші картасының валютасынан ерекшеленетін болса,
аударымды жүзеге асыру үшін ақша қаражатын ауыстыру
тиісті Аударымды жүзеге асыру туралы тапсырманы
атқару күніне Банкпен белгіленген бағам бойынша
жүргізіледі.
5.4. Осы Офертаның талаптарымен Шартты жасасу
арқылы Төлеушінің өзі иесі болып табылатын Алушы
картасына Халықаралық аударым жасау мақсатында
Қызмет көрсетуді қолданбайтындығына кепілдік береді.
Халықаралық аударымды жүзеге асыру туралы
тапсырманы қалыптастырып, Банкке беру барысында
Төлеуші өзінің мұндай Халықаралық аударымды Алушы
болып табылмайтындығына кепілдік береді.
5.5. Осы Офертаның талаптары негізінде Шартты жасау
арқылы Төлеуші өзіне қатысты дербес деректі Банктің
өңдеуіне келісім береді. Дербес деректерді өңдеу
дегеніміз – Банктің дербес деректерге қатысты
автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе
оны пайдаланбай кез келген іс-əрекетті (операцияны)
немесе іс-əрекет (операция) жиынтығын жасауы, яғни
дербес деректерді жинау, жазу, жүйелеу, толықтыру,
сақтау, нақтылау (жаңалау, өзгерту), шығарып алу,
қолдану, тапсыру, сонымен қатар Банктің ақпараттық
жүйесінде трансшекаралық (ұсыну, қол жеткізу),
иесіздендіру, бұғаттау, өшіріп тастау, жою. Мұндай
келісімді Банкке Төлеуші ұсынған өтініш, анкета, хат,
келісім жəне басқа да құжатта көрсетілген тегі, аты,
əкесінің аты, жынысы, жеке басын куəландыратын құжат
мəліметі, көші-қон карточкасының мəліметі, шетелдік
азаматтың Қазақстан Республикасында болу (тұру)
құқығын растайтын құжат мəліметі, туған күні, айы,
жылы, туған жері, азаматтығы, тіркелген мекенжайы мен
тұрғылықты мекенжайы, телефон нөмірі, отбасылық жəне
мүліктік жағдайы, білімі, жұмысы туралы ақпаратты,
кірісі мен шығысы туралы мəліметті қоса, бірақ мұнымен
шектелмей, Банкке Шартты атқарумен байланысты
белгілі болуы мүмкін кез келген мəліметке қатысты
Төлеуші келісімін береді.
Сонымен қатар Төлеуші Қазақстан Республикасының
2013 жылғы 21 мамырдағы №94 «Дербес деркетер жəне
оны қорғау туралы» заңының талаптарын сақтау туралы
үшінші тұлғалардың міндетемесін ескеретін Банк пен
үшінші тұлға арасында тиісті түрде жасалған шарт болған

если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение
произошло по вине Плательщика и/или иных Участников
расчетов. Банк, в случае необоснованного отказа от
оказания Услуги либо ненадлежащего оказания Услуги
при отсутствии вины Плательщика, выплачивает
Плательщику штраф в размере 0,01% (ноль целых, одна
сотая) от суммы неисполненного Перевода в течение 10
(десяти) рабочих дней со дня предъявления требования
Плательщика.
4.2. Банк не несет ответственности за ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору, если такое
ненадлежащее исполнение связано с указанием
Плательщиком ошибочных данных в Поручении об
осуществлении Перевода.
4.3. Банк не несет ответственность за исполнение
Получателем перевода перед Плательщиком обязательств,
оплаченных последним с использованием Услуги Банка
(если Перевод осуществляется в счет исполнения
Плательщиком своих финансовых обязательств перед
Получателем).
4.4. Банк не несет ответственности за несоблюдение
Плательщиком требований настоящей Оферты в
отношении правил осуществления Перевода и негативные
последствия, наступившие для Плательщика в связи с
таким несоблюдением.
4.5. Банк не несет ответственности за ненадлежащее
исполнение Плательщиком обязательств последнего
перед Получателем перевода, в случае недостоверности
предоставленной Плательщиком информации (п. 3.1.5.
настоящей Оферты).
4.6. Банк не несет ответственности за любые убытки,
возникшие у Плательщика, в связи тем, что Плательщик
не ознакомился и/или несвоевременно ознакомился с
условиями настоящей Оферты и/или изменениями и
дополнениями, внесенными Банком в Договор в порядке,
предусмотренном статьей 6 «Порядок заключения,
изменения и расторжения Договора» настоящей Оферты.
4.7. Банк не несет ответственности в случае, когда
зачисление Суммы перевода на Карту получателя / Счет
получателя / по Реквизитам получателя осуществлено с
нарушением сроков и/или иных требований,
установленных правилами Платежных систем, Договором
и/или действующим законодательством РК, по вине
Плательщика, Получателя и/или иных Участников
расчетов.
4.8. Банк не несет ответственности за неисполнение
и/или ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее
исполнение вызвано:
4.8.1. Решениями органов законодательной и/или
исполнительной власти РК, которые делают
невозможным для Банка выполнение своих обязательств
по Договору;
4.8.2. Причинами, находящимися вне сферы контроля
Банка (в том числе Банк не несет ответственности за
действия третьих лиц, включая Участников расчетов, при
неисполнении ими своих обязательств перед физическими
лицами);
4.8.3. Возникновением обстоятельств непреодолимой
силы;
4.8.4. Иными обстоятельствами, предусмотренными в
качестве оснований для освобождения от ответственности
действующим законодательством РК и/или правилами

жағдайда, осы тармақпен ескерілген іс-əрекетті жүзеге
асыру мақсатында Банктің оған қатысты дербес
деректерді үшінші тұлғаға беруіне келісімін береді.
5.6. Төлеушінің дербес деректерін өңдеуге берген келісімі
дербес деректі өңдеу мақсатына жетіп, Банк пен Төлеуші
арасындағы шарт бойынша қарым-қатынасын тоқтатқанға
дейін əрекет етеді. Келісімді қайтарып алуды Банкке
Төлеуші өзі туралы мəлімет, келісім берген күні мен
келісімді қайтарып алу негіздемесі бар жазбаша түрдегі
өтінішін бағыттау арқылы жүзеге асырады. Келісімді
қайтарып алу өтініші Банкке түскен кезде, ҚР
қолданыстағы заңнамасына сəйкес дербес деректерді
өңдеу қажет болған жағдайдан басқа жағдайда, Банк 2013
жылғы 21 мамырдағы №94 «Дербес деректер жəне оны
қорғау туралы» заңының талаптарымен белгіленген
мерзімде дербес деректерді өңдеуді тоқтатып, оны жоюды
жүзеге асырады.
5.7. Төлеуші осы Офертаның талаптары негізінде Шартты
жасауы арқылы, ол төмендегі толық ұғынатындығын
растайды:
5.7.1. Төлеушіге Шарттың осындай əдеттегі түрімен
ұсынылатын құқықты ұсынатындығын;
5.7.2. Шарт Банк міндеттемесін бұзғаны үшін (Банк кінəсі
болған жағдайда) Банктің жауапкершілігін жоққа
шығармай шектемейді.
5.7.3. Төлеуші Шарт талаптарын белгілеуге қатысу
мүмкіндігі болғанда саналы түрде түсінетін, өз мүддесі
тарапынан қабылданбайтын, Төлеуші үшін анық қиындық
келтіретін жағдай Шартта жоқ.
5.8. Осы Офертаның талаптары негізінде Шартты жасау
арқылы Төлеуші Шартты жасаудың алдында Банктің оған
түсінікті болған келесі ақпаратты ұсынғандығын
растайды.
1) Банктің атауы мен орналасқан орны, сонымен қатар
банк операцияларын жүргізуге берілген лицензия нөмірі
туралы ақпаратты;
2) Қызмет көрсеткені үшін Банктің сыйақысын
(комиссиясын) ұстап қалу тəртібі туралы жəне Банктің
сыйақысының (комиссиясының) мөлшері туралы
ақпараттан тұратын интернет-ресурс туралы;
3) Шетелдік валютада жүзеге асырылатын аударымның
(Төлеуші ұсынған ақша қаражатының валютасы мен
аударылатын ақша қаражатының валютасы ерекшеленетін
болса) айырбастау бағамын анықтау тəсілі туралы
ақпаратты:
4) Банкпен байланысу ақпаратын қоса, шағым ұсыну
тəсілі мен тəртібі жəне оны қарастыру тəртібі туралы
ақпаратты;
5) Төлеушіні сəйкестендіруге бағытталған іс-шараны
өткізу тəсілі мен тəртібі туралы, сонымен қатар ҚР
«Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға
(жылыстатуға) жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы
іс-қимыл туралы» заңымен жəне/немесе Банктің ішкі
құжаттарымен белгіленген талаптарға сəйкес көрсетілген
аударымды Алушыны сəйкестендіру қажет болған
жағдайда, сəйкестендіруге бағытталған іс-шараны өткізу
тəсілі мен тəртібі туралы,
6) Аударым жасау үшін пайдаланылуы мүмкін
Эмитенттердің мемлекеттерінің тізімі, Төлеуші картасы
жəне Алушы картасы туралы.
5.9. Осы Офертаның талаптары негізінде Шартты жасау
арқылы Төлеуші Банктің дыбыстық хабарлама жасауына
рұқсат беріп, сонымен қатар Төлеушінің өзі көрсеткен

Платежных систем.
5. Дополнительные условия.
5.1. Взаимоотношения Сторон в рамках исполнения
Договора регулируются действующим законодательством
РК, внутренними документами Банка, правилами
Платежных систем и Договором (включая все дополнения
и изменения к нему).
5.2. Банк предоставляет Плательщику всю необходимую
публичную информацию путем ее размещения на WEBсайте Банка, а также рассматривает вопросы и претензии,
связанные с оказанием Услуги в рамках Договора,
заключенного на условиях настоящей Оферты.
5.3. В случае если Валюта перевода, указанная в
Поручении, отличается от валюты Карты плательщика,
конвертация денежных средств для осуществления
Перевода производится по курсу Банка, установленному
на дату исполнения Банком соответствующего Поручения
об осуществлении Перевода.
5.4. Заключением Договора на условиях настоящей
Оферты Плательщик гарантирует, что не будет
использовать Услугу для целей совершения
Международных переводов на Карту получателя,
держателем которой является сам Плательщик. При
формировании и передаче в Банк Поручения на
совершение Международного перевода Плательщик
гарантирует, что не является Получателем такого
Международного перевода.
5.5. Заключением Договора на условиях настоящей
Оферты Плательщик дает согласие на обработку Банком
его персональных данных. Под обработкой персональных
данных понимается совершение Банком любых действий
(операций) или совокупности действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу, в том
числе трансграничную (предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных, в том числе в информационных
системах Банка. Такое согласие дается Плательщиком в
отношении любых данных, которые могут стать известны
Банку в связи с исполнением обязательств в рамках
Договора, включая (но не ограничиваясь) информацию,
содержащую: фамилию, имя, отчество, пол, данные
документа, удостоверяющего личность, данные
миграционной карты и документа, подтверждающего
право иностранного гражданина на пребывание
(проживание) в РК; год, месяц, дата и место рождения;
гражданство, адрес регистрации и проживания, номера
телефонов, семейное, имущественное положение,
образование, данные о работе, сведения о доходах и
расходах, предоставленные Плательщиком Банку в
заявлениях, письмах, анкетах, соглашениях и иных
документах.
Плательщик также дает свое согласие на передачу (в том
числе трансграничную передачу), в целях осуществления
действий, предусмотренных настоящим пунктом, Банком
его персональных данных третьим лицам при наличии
надлежаще заключенного между Банком и такими
третьими лицами договора, предусматривающего
обязательство таких третьих лиц о соблюдении

Абоненттік нөмірге sms-хабарламасын төменде
көрсетілген мақсатта Банктің жіберуіне келісімін береді:
1) Аударым жасау барысында қауіпсіздік деңгейін
арттыру үшін;
2) Аударымның жүзеге асырылғанын растау туралы
ақпараттық өтнімді жіберу үшін;
3) Үшінші тұлғамен ұсынылатын тауар мен қызмет
көрсету туралы ақпаратты қоса, жарнамалық жəне
ақпараттық сипаттағы хабарламаны жіберу үшін;
4) Төлеушіге жүзеге асырылған аударым күйі (статусы)
туралы ақпаратты жіберу үшін;
5) Аударым соның пайдасына жасалған Алушының
тапсырмасы бойынша қосымша ақпаратты Төлеушіге
жіберу үшін;
Төлеушіні Банк ұсынатын жаңа өнім, қызмет көрсету,
сервис туралы ақпараттандыру үшін.
5.10. Осы Офертаның талаптары негізінде Шартты жасау
арқылы Төлеуші Банкке өзінің бенефициарының иесі
туралы ақпаратты ұсынуға міндеттенеді. Көрсетілген
ақпаратты ұсынбаған жағдайда, бенефициар иесі болып
Төлеушінің өзі танылады.
5.11. Осы Офертаның талаптары негізінде Шартты жасау
арқылы Төлеуші берген Аударым, Тапсырма Төлеушінің
кəсіпкерлік қызметпен айналысатындығымен байланысты
еместігін, сонымен қатар оның (соның ішінде жеке
нотариус, адвокат ретіндегі немесе федералды заңнамаға
сəйкес мемлекеттік тіркелуге жəне/немесе лицензиялануға
тиісті басқа да кəсіби қызметпен айналысатын тұлға
ретіндегі) кəсіби қызметімен байланысты еместігін
растайды).
5.12. Осы Офертаның талаптары негізінде Шартты жасау
арқылы Төлеуші төмендегіге кепілдік береді:
1) ол, оның жұбайы, оның жақын туысқандары (тікелей
туыс болып табылатын əке-шешесі, ұл-қызы, атасы,
апасы, немересі), тегі бірдей (əкесі немесе шешесі ортақ)
аға-інісі, əпке-сіңлісі жəне тегі бірдей емес асырап алушы
мен асырап алынған бауырлары қазіргі кезде шетел
мемлекетінің танымал лауазымды тұлғасы еместігіне
жəне соңғы бір жылдың ішінде шетел мемлекетінің
танымал лауазымды тұлғасы болмағандығына, оның
шетел мемлекетінің танымал лауазымды тұлғасының
мүддесінде əрекет етпейтіндігіне;
2) Ол Қазақстан Республикасының аумағында өз қызметін
жүзеге асырушы қоғамдық немесе діни ұйымның
(бірлестіктің), қайырымдылық қорының, шетелдік
коммерциялық емес үкіметтік емес ұйымның, оның
филиалының немесе өкілдігінің жетекшісі немесе оны
құрушы тұлға болып табылмайтындығына;
3) Экстремистік іс-əрекетке немесе экстремистік
терроризмді қаржыландыруға қатыстылығы туралы
мəлімет бар, терроризм мен экстремизмді
қаржыландыруға байланысты ұйым жəне жеке тұлға
тізіліне кірген тұлғаның жақын туысқаны болып
табылмайтындығына;
Олай болмаған жағдайда, Төлеуші осы Офертаның
негізінде Шартты жасауға құқылы емес. Банк осы
Офертаның негізінде (алдында жасалған Шартты бұзуға)
Шартты жасаудан жəне/немесе Аударымды жүзеге
асырудан бас тартуға құқылы.
5.13. Төлеуші осы Офертаның талаптарын қабылдай
отырып, электронды төлем төлеу құралдарын қолдану
қауіптілігінің жоғары екендігімен жəне санкцияланбаған
операциялармен байланысты тəуекелді өзіне алатынымен,

требований Закона РК от 21 мая 2013 года № 94-V «О
персональных данных и их защите».
5.6. Выданное Плательщиком согласие на обработку
Банком его персональных данных действует до
достижения целей обработки персональных данных и
прекращения договорных отношений между
Плательщиком и Банком. Отзыв согласия производится
Плательщиком лично путем направления в Банк
письменного заявления, содержащего сведения о
Плательщике, дату предоставления согласия и основание
отзыва. При поступлении отзыва согласия Банк
прекращает обработку персональных данных и
производит уничтожение персональных данных в срок,
определенный Законом РК от 21 мая 2013 года № 94-V «О
персональных данных и их защите», за исключением
случаев, когда обработка персональных данных
необходима в соответствии с действующим
законодательством РК.
5.7. Заключением Договора на условиях настоящей
Оферты Плательщик подтверждает, что он в полной мере
осознает, что:
5.7.1. Договор предоставляет Плательщику права,
обычно предоставляемые по договорам такого вида;
5.7.2. Договор не исключает и не ограничивает
ответственность Банка за нарушение обязательств (при
наличии вины Банка);
5.7.3. Договор не содержит другие явно
обременительные для Плательщика условия, которые
Плательщик, исходя из своих разумно понимаемых
интересов, не принял бы при наличии у Плательщика
возможности участвовать в определении условий
Договора.
5.8. Заключением Договора на условиях настоящей
Оферты Плательщик подтверждает, что он до заключения
Договора получил от Банка следующую информацию,
которая является понятной для Плательщика:
1) о наименовании и месте нахождения Банка, а также о
номере его лицензии на осуществление банковских
операций;
2) О порядке взимания вознаграждения (комиссии)
Банка за оказание Услуги и об интернет-ресурсе, где
содержится информация о размере вознаграждения
(комиссии) Банка;
3) о способе определения обменного курса,
применяемого при осуществлении перевода денежных
средств в иностранной валюте (при различии валюты
денежных средств, предоставленных Плательщиком, и
валюты переводимых денежных средств);
4) о способах и порядке предъявления претензий и
порядке их рассмотрения, включая информацию для связи
с Банком;
5) о способах и порядке проведения мероприятий,
направленных на идентификацию Плательщика, а также
указанного Плательщиком Получателя перевода, в
случаях, когда проведение идентификации является
необходимым в силу требований законодательства РК о
противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма и/или внутренних документов Банка;
6) о перечне государств, Карта плательщика и Карта
получателя Эмитентов которых могут быть использованы
для осуществления Перевода.
5.9. Заключением Договора на условиях настоящей

соның ішінде қаржы шығасының қаупі, техникалық
құрылғының көшірмесін жасау қаупі, хабарламаның
өзгеру қаупі, қол жеткізуді коды мен құпия сөзі жоғалу
(ұрлану) қаупі, операцияны қабылдамау қаупі, Банктің
бақылауына тыс салада даулы жағдай болу қаупі, басқа
тұлғаға құпия сөз жəне кодты берген жағдайда, Төлеуші
картасынан қаражатты есептен шығару қаупі, Төлеушінің
рұқсатынсыз электронды төлем төлеу жүйесін үшінші
тұлғаның пайдалану қаупі, қол жеткізу коды мен құпия
сөз туралы, Төлеуші туралы мəлімет, жүзеге асырылған
операциялар туралы мəлімет, төлемді алушы тұлға туралы
мəлімет, сонымен қатар Төлеуші туралы басқа да
мəліметті байланыс арналары арқылы қолдану
барысында оны үшінші тұлғаның алып қою қаупі
болатындығымен Төлеуші танысқандығын растайды.
5.14. Осы Офертаның талаптары негізінде Шартты жасау
арқылы Төлеуші осы Офертаның талаптары негізінде
Шартты жасау жəне Аударымды жүзеге асыру
қылмыстық тəсілмен алынған кірісті заңдастыруға
(жылыстатуға) жəне терроризмді қарыландыруға
бағытталмағандығына кепілдік береді.
5.15. Осы Офертаның талаптары негізінде Шартты жасау
арқылы Төлеуші осы Офертаның талаптарымен
танысқандығын жəне қосылу үшін ештеңені шығарып
тастамай, оны шектемей, осы Офертаның барлық шартын
сөзсіз қабылдағанын растайды.
5.16. Алдағы кезде осы Шарттың мəнін түрлі түсінуге
байланысты түсінбеушілік болдырмау мақсатында
Тараптар Шартқа сəйкес жүзеге асырылатын Аударым
Тараптар жəне Есеп айыруға қатысушы басқа да тұлғалар
Төлеуші қалыптастырып, Банкке берген электронды
төлем тапсырмасы негізінде жəне/немесе Төлеушінің
өтініші/ақпараттық хабарламасы бойынша Банктің өзі
толтырған төлем тапсырмасы негізінде Төлем төлеу
жүйесінің ережесімен, ҚР ҰБ бекіткен банктік карталарды
қолдану арқылы жүргізілетін операция бойынша қолма
қол ақшасыз есеп айрысу ережесімен ескерілген тəртіпте
Төлеуші картасы Эмитентінің Банкке Аударым сомасы
мен комиссиялық сыйақының орнын толтыруы арқылы
Банктің өз қаражаты есебінен жүзеге асырылатын
Аударым сомасын аударуды - эквайринг операциясы
ретінде саралауы тиіс.
6. Шартты жасау, өзгерту жəне бұзу тəртібі.
6.1. Төлеуші осы Офертаның 6.2 - тармағымен ескерілген
іс-əрекетті жасаса, Төлеушінің осы Офертаның барлық
талабын толық жəне сөзсіз қабылдағандығы, осы
Офертаның талаптары негізінде Төлеуші мен Банк
арасында Шарт жасалғандығы болып табылады.
6.2. Төлеуші Аударымды жүзеге асыру үшін тиісті
тапсырманы қалыптастыру мен Банкке жіберуге
бағытталған іс-əрекетті жасаған сəттен бастап, Шарт осы
Офертаның талаптары негізінде (осы Офертаның
6.1.тармағы) жасалған болып табылады. Төлеушінің тиісті
тапсырманы Банкке бағыттауын растайтын дерек Төлеушінің аударым мəліметінің растау кодын (осы
Офертаның 2.1.1.-тармағы ( 3)-тармақшасы) енгізуі болып
табылады.
6.3. Төлеуші осы Офертаның 6.2.-тармағында сипатталған
іс-əрекетті жасаған күннен бастап Шарт өз күшіне енеді
де, Тараптардың Шарт бойынша өзінің міндеттемесін
атқарғанға дейін əрекет етеді.
6.4. Банктің біржақты тəртіпте, Төлеушіге қосымша

Оферты Плательщик предоставляет Банку право на
совершение голосовых вызовов, а также дает согласие на
получение от Банка sms-сообщений на Абонентский
номер, указанный Плательщиком, в целях:
1) повышения уровня безопасности при совершении
Перевода;
2) направления информационных запросов о
подтверждении совершения Перевода;
3) направления сообщений рекламного и
информационного характера, в том числе о товарах и
услугах, предоставляемых третьими лицами;
4) направления Плательщику информации о статусе
совершенного Перевода;
5) направления Плательщику дополнительной
информации по поручению Получателя перевода, в
пользу которого был совершен Перевод;
информирования Плательщика о новых продуктах,
услугах и сервисах, предоставляемых Банком.
5.10. Заключением Договора на условиях настоящей
Оферты, Плательщик обязуется предоставить Банку
информацию о своих бенефициарных владельцах. В
случае непредоставления указанной информации
бенефициарным владельцем признается сам Плательщик.
5.11. Заключением Договора на условиях настоящей
Оферты, Плательщик гарантирует, что Перевод,
Поручение на совершение которого было передано
Плательщиком, не связан с предпринимательской
деятельностью Плательщика, а также не связан с
профессиональной деятельностью Плательщика (в том
числе в качестве частного нотариуса; адвоката,
учредившего адвокатский кабинет; или иного лица, чья
профессиональная деятельность в соответствии с
федеральными законами подлежит государственной
регистрации и/или лицензированию).
5.12. Заключением Договора на условиях настоящей
Оферты, Плательщик гарантирует, что:
1) он сам, его супруг (супруга), его близкие
родственники (родственники по прямой восходящей и
нисходящей линии (родитель и ребенок, дедушка,
бабушка и внук), полнородные и неполнородные
(имеющие общих отца или мать) братья и сестры,
усыновитель и усыновленный) не являются в настоящее
время и не являлись в течение последнего года
иностранными публичными должностными лицами и он
не действует в интересах иностранного публичного
должностного лица;
2) он не является руководителем или учредителем
общественной или религиозной организации
(объединения), благотворительного фонда, иностранной
некоммерческой неправительственной организации, ее
филиала или представительства, осуществляющих свою
деятельность на территории РК, и не действует в
интересах общественной или религиозной организации
(объединения), благотворительного фонда, иностранной
некоммерческой неправительственной организации, ее
филиала или представительства, осуществляющих свою
деятельность на территории РК;
3) он не является близким родственником лиц,
включенных в Перечень организаций и физических лиц,
связанных с финансированием терроризма и экстремизма,
в отношении которых имеются сведения об их
причастности к экстремистской деятельности или
терроризму экстремистов.

жазбаша түрде хабарламай, Шартқа өзгерту мен
толықтыру енгізуіне, соның ішінде ақша қаражатын салу
талабы мен тəртібіне жəне аударымды жүзеге асыру
тапсырмасын табыстауға, сонымен қатар операцияны
жүзеге асыру тəртібіне, операцияның сомасы мен түріне,
мемлекеттер тізіміне, Аударым жасау үшін қолданылуы
мүмкін Төлеушінің картасына/Алушы Эмитентінің
картасына өзгерту енгізуге құқылы екендігіне Төлеуші
келіседі. Банктің WEB-сайтында осы Офертаның жаңа
мазмұны немесе мемлекеттер тізімі жарияланған күннен
бастап Шартқа енгізілген өзгерту немесе толықтыру өз
күшіне енеді.
6.5. Шарттың бір немесе бірнеше ережесі ҚР
қолданыстағы заңнамасына өзгерту енгізу нəтижесінде
заңды күшін жоғалтса, бұл Шарттың қалған ережесінің
əрекетін тоқтатуға негіз бола алмайды. Шарттың заңды
күшін жоғалтқан ережелері құқықтық қатынаста
қолданыла алатын мағынасы жағынан жақын ережемен
ауыстырылуы тиіс.
6.6. Шарт мерзімі аяқталғаннан кейін, Шарт бойынша
міндеттеме тоқтатылып, Шарт автоматты түрде бұзылған
болып саналады.
6.7. Төлеуші осы Шартты кез келген уақытта Төлеуші
Аударым өлшемдерін растау кодын енгізу арқылы
растағанға дейін бұзуға құқылы (осы Офертаның 2.1.1тармағының 3) тармақшасы). Растау кодын енгізген соң
Төлеуші Қызметті алудан бас тарта алмайды.

БАНК ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТ:
«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ , 2015
жылғы «20» ақпанда Қазақстан Республикасы Ұлттық
банкімен Құнды қағаздар нарығында қызмет етуге,
банктік жəне басқа да операцияларды жүргізуге берілген
№ 1.2.75/83 лицензия; БСК: LARIKZKA; БСН:
920140000508; БеК: 14; ОКПО коды: 19520433; ҚР ҰБ
ММ-дегі ЖСК: KZ09125KZT1001300262; БСК:
NBRKKZKX; орналасқан жері: Қазақстан Республикасы,
050059, Алматы қ., «Нұрлы Тау» бизнес орталығы, ƏлФараби даңғылы, 17/1-үйі, 5 Б - блогі, 8 - т.е.ү., тел. 8
(727) 258 85 55, факс 8 (727) 258 88 55, web-сайт:
http://www.asiacreditbank.kz/, e mail:
cardService@asiacreditbank.kz

В противном случае Плательщик не вправе заключать
Договор на условиях настоящей Оферты, а Банк вправе
отказать Плательщику в заключении (или инициировать
расторжение ранее заключенного) Договора на условиях
настоящей Оферты и/или осуществлении Перевода.
5.13. Плательщик, принимая условия настоящей Оферты
подтверждает, что ознакомлен о случаях повышенного
риска использования электронных средств платежа и
принимает на себя риск, связанный с
несанкционированными операциями, в том числе, но не
ограничиваясь: с риском финансовых потерь; с риском
дублирования технического устройства; с риском
изменения сообщений; с риском утраты (кражи) кодов
доступа паролей; с риском отказа операций; с риском
конфликтных ситуаций вне сферы контроля Банка; с
риском списания средств с Карты плательщика в случае,
передачи кодов доступа и паролей другому лицу; с
риском использования электронного средства платежа
третьими лицами, без разрешения Плательщика; с риском
перехвата третьими лицами в каналах связи во время их
использования информации о кодах доступа и паролях,
сведениях о Плательщике, сведения о проведенных
операциях, сведения о получателях платежа, а также иных
сведениях о Плательщике.
5.14. Заключением Договора на условиях настоящей
Оферты Плательщик гарантирует, что заключение
Договора на условиях настоящей Оферты и
осуществление Переводов не направлено на легализацию
(отмывание) доходов, полученных преступным путем, и
финансирование терроризма.
5.15. Заключением Договора на условиях настоящей
Оферты Плательщик подтверждает, что он ознакомлен с
условиями настоящей Оферты и принимает их без какихлибо изъятий или ограничений на условиях
присоединения.
5.16. Во избежание в будущем недоразумений в связи с
различным трактованием существа настоящего Договора,
Стороны подтверждают, что Перевод, совершаемый в
соответствии с Договором, подлежит квалификации
Сторонами и иными Участниками расчетов как операция
эквайринга – перечисления Банком Суммы перевода за
счет собственных средств на основании электронного
платежного распоряжения, сформированного и
переданного Банку Плательщиком и/или составленного
Банком самостоятельно на основании
заявления/информационного сообщения Плательщика, с
последующим возмещением Банку Суммы перевода и
комиссионного вознаграждения за оказание Услуги
Эмитентом Карты плательщика, в порядке,
предусмотренном правилами Платежных систем и
правилами безналичных расчетов по операциям с
использованием банковских карт, установленными НБ
РК.
6. Порядок заключения, изменения и расторжения
Договора.
6.1. Совершение Плательщиком действий,
предусмотренных п. 6.2. настоящей Оферты, считается
полным и безоговорочным принятием Плательщиком всех
без исключения условий настоящей Оферты и
заключением между Плательщиком и Банком Договора на
условиях настоящей Оферты.
6.2. Договор считается заключенным на условиях

настоящей Оферты (п. 6.1. настоящей Оферты) с момента
совершения Плательщиком действий, направленных на
формирование и направление в Банк Поручения на
осуществление Перевода. Подтверждением факта
направления Плательщиком в Банк соответствующего
Поручения является ввод Плательщиком кода
подтверждения параметров Перевода (пп. 3) п. 2.1.1.
настоящей Оферты).
6.3. Договор вступает в силу с даты совершения
Плательщиком действий, описанных в п. 6.2. настоящей
Оферты, и действует до исполнения Сторонами своих
обязательств по Договору.
6.4. Плательщик соглашается с тем, что Банк вправе в
любой момент в одностороннем порядке, без
дополнительного письменного уведомления
Плательщика, вносить изменения или дополнения в
Договор, в том числе в порядок и условия внесения
денежных средств и передачи Поручений об
осуществлении Перевода, а также в порядок
осуществления операций, ограничения на суммы и виды
операций, включая перечень государств, Карта
плательщика и Карта получателя Эмитентов которых
могут быть использованы для осуществления Перевода .
Указанные изменения или дополнения в Договор
вступают в силу с даты публикации новой редакции
настоящей Оферты или списка государств на WEB-сайте
Банка.
6.5. Если одно или несколько из положений Договора
являются или становятся недействительными в силу
внесения изменений в действующее законодательство РК,
это не является основанием для приостановления
действия остальных положений Договора.
Недействительные положения должны быть заменены
положениями, допустимыми в правовом отношении,
близкими по смыслу к заменяемым.
6.6. Обязательства по Договору считаются
прекращенными, а Договор автоматически расторгнутым,
по истечении срока действия Договора.
6.7. Плательщик имеет право расторгнуть настоящий
Договор в любой момент до подтверждения
Плательщиком параметров Перевода посредством ввода
кода подтверждения (пп. 3) п. 2.1.1. настоящей Оферты).
После ввода кода подтверждения отказ Плательщика от
получения Услуги не допускается.
СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ:
АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)», Лицензия на
проведение банковских и иных операций и деятельности
на рынке ценных бумаг № 1.2.75/83, выдана
Национальным Банком РК «20» февраля 2015 года; БИК:
LARIKZKA; БИН: 920140000508; КБЕ: 14; Код ОКПО:
19520433; ИИК: KZ09125KZT1001300262 в ГУ НБРК;
БИК: NBRKKZKX; место нахождения: Республика
Казахстан, 050059, г. Алматы, бизнес-центр «Нурлы-Тау»,
проспект Аль-Фараби, д. 17/1, блок 5 Б, н.п. 8; тел. 8 (727)
258 85 55, факс 8 (727) 258 88 55, web-сайт:
http://www.asiacreditbank.kz/, e mail:
cardService@asiacreditbank.kz.

Жеке
тұлғаның
тапсырмасы
бойынша
банк
картасын қолдану
арқылы
қолма-қол
ақшасыз
есеп
айырысу
жəне
ақша
қаражатын
аударуды жүзеге асыру қызметін
көрсету
туралы
көпшілік
офертасының №1 Қосымшасы

Алушы Картасының / Алушы шотының ұстаушысы болып табылатын жеке
тұлғаларға Аударымды жүзеге асыру барысындағы
ОПЕРАЦИЯ СОМАСЫН ШЕКТЕУ
Лимит түрі
Жергілікті аударым бір операциясының
ең көп сомасы
Барлық
жергілікті
аударымдар
операцияларының бір аптадағы ең көп
сомасы
Барлық
жергілікті
аударымдар
операцияларының бір айдағы ең көп
сомасы
Халықаралық
аударым
бір
операциясының ең көп сомасы
Халықаралық аударымның бір аптадағы
ең көп сомасы
Халықаралық аударымның бір айдағы
ең көп сомасы

350 000 теңге
2 000 000 теңге
8 000 000 теңге
350 000 теңге
2 000 000 теңге
8 000 000 тенге

Аударым (Төлем) жасау кезінде
ОПЕРАЦИЯ СОМАСЫН ШЕКТЕУ
(а) тауарларды (орындалған жұмыстарды, көрсетілген қызметтерді) өткізу
аясындағы заңды тұлға (соның ішінде кредиттік ұйым) немесе жеке кəсіпкер,
сондай-ақ оның уəкілетті өкілдері;
(б) Қазақстан Республикасының жəне Ресей Федерациясының заңнамасында
белгіленген қызметтерді орындау аясындағы мемлекеттік билік жəне жергілікті
өзін-өзі басқару органдары, бюджеттік мекеме, сондай-ақ олардың уəкілетті өкілдері;
(в) жəрдем жинайтын коммерциялық емес ұйым (жеке тұлға-Төлеушінің көпшілікке
пайдасын тигізу мақсатында заңды тұлға-Алушыға ақшалай қаражат сыйлауы).
Лимит түрі
Жергілікті
аударымның
бір
операциясының ең көп сомасы
Барлық
жергілікті
аударымдар
операцияларының бір аптадағы ең көп
сомасы
Барлық
жергілікті
аударымдар

100 000 теңгеге дейін*
100 000 теңгеге дейін*
100 000 теңгеге дейін *

операцияларының бір айдағы ең көп
сомасы
Халықаралық
аударым
бір
100 000 теңгеге дейін *
операциясының ең көп сомасы
Халықаралық аударымның бір аптадағы
100 000 теңгеге дейін *
ең көп сомасы
Халықаралық аударымның бір айдағы
100 000 теңгеге дейін *
ең көп сомасы *

*

* Аударымды алушыға байланысты

Приложение № 1
к Публичной оферте об оказании услуги
по
осуществлению
безналичных
расчетов и перевода денежных средств
по поручению физического лица с
использованием банковской карты
ОГРАНИЧЕНИЯ СУММ ОПЕРАЦИЙ
при осуществлении Переводов физическим лицам,
Карты получателя / Счета получателя
Вид лимита
Максимальная сумма одной операции
Локального перевода
Максимальная сумма всех операций
Локальных переводов в неделю
Максимальная сумма всех операций
Локальных переводов в месяц
Максимальная сумма одной операции
Международного перевода
Максимальная сумма Международных
переводов в неделю
Максимальная сумма Международных
переводов в месяц

являющимся держателеми

350 000 тенге
2 000 000 тенге
8 000 000 тенге
350 000 тенге
2 000 000 тенге
8 000 000 тенге

ОГРАНИЧЕНИЯ СУММ ОПЕРАЦИЙ
при осуществлении Переводов (Платежей)
(а) юридическим лицам (в том числе кредитным организациям) или
индивидуальным предпринимателям, а также их уполномоченным представителям,
в рамках реализации товаров (выполненных работ, оказании услуг);
(б) органам государственной власти и местного самоуправления, бюджетным
учреждениям, а также их уполномоченным представителям, в рамках выполнения
ими функций, установленных законодательством Республики Казахстан или
Российской Федерации;
(в) некоммерческим организациям, принимающим пожертвованиям (дарение
Плательщиком-физическим лицом денежных средств Получателю-юридическому
лицу в общеполезных целях)
Вид лимита
Максимальная сумма одной операции
Локального перевода
Максимальная сумма всех операций
Локальных переводов в неделю
Максимальная сумма всех операций
Локальных переводов в месяц
Максимальная сумма одной операции
Международного перевода
Максимальная сумма Международных
переводов в неделю

До 100 000 тенге*
До 100 000 тенге*
До 100 000 тенге*
До 100 000 тенге*
До 100 000 тенге*

Максимальная сумма Международных
До 100 000 тенге*
переводов в месяц*

*

* В зависимости от получателя перевода.

Жеке
тұлғаның тапсырмасы
бойынша
банк
картасын
қолдану
арқылы
қолма-қол
ақшасыз есеп айырысу жəне ақша
қаражатын аударуды жүзеге асыру
қызметін
көрсету
туралы
көпшілік
офертасының №2
Қосымшасы

АУДАРЫМ ВАЛЮТАСЫН ШЕКТЕУ
Аударым түрі
Халықаралық аударым
Жергілікті аударым

АҚШ
доллары
+
---

ЕУРО

RUB

+
---

+
+

шетелдік валюта*
+
---

* Шетел валютасы – АҚШ долларынан жəне/немесе ЕУРО-дан ерекшеленетін шетел
мемлекетінің валютасы.

Приложение № 2
к Публичной оферте об оказании услуги
по
осуществлению
безналичных
расчетов и перевода денежных средств
по поручению физического лица с
использованием банковской карты

ОГРАНИЧЕНИЯ ВАЛЮТЫ ПЕРЕВОДА
Вид Перевода
Международный перевод
Локальный перевод

Доллар
США
+
---

ЕВРО

RUB

+
---

+
+

Иностранная
валюта*
+
---

* Иностранная валюта – валюта иностранного государства, отличная от доллара США
и/или ЕВРО.

Жеке
тұлғаның
тапсырмасы
бойынша
банк
картасын қолдану
арқылы
қолма-қол
ақшасыз
есеп
айырысу
жəне
ақша
қаражатын
аударуды жүзеге асыру қызметін
көрсету
туралы
көпшілік
офертасының №3 Қосымшасы

Тапсырысты қалыптастыру кезінде Төлеуші ұсынуға тиісті
АУДАРЫМ МƏЛІМЕТІ
1.

Жергілікті аударым жасау мақсатында Төлеуші Аударымға қатысты Банкке
мына мəліметті ұсынады:
1.1. Төлеуші картасының нөмірін;
1.2. Төлеуші картасының жарамдылық мерзімін;
1.3. Төлеуші картасының тексеру кодын;
1.4. Аударым сомасын;
1.5. Аударым валютасын;
1.6. Алушы картасының / Алушы шотының нөмірін/Алушының деректемелерін;
1.7. ҚР заңнамасына жəне/немесе Алушы картасы Эмитентінің немесе Төлем
жүйесінің ережесіне сəйкес талап етілуі мүмкін басқа да мəлімет.

2.

Халықаралық аударым жасау мақсатында Төлеуші Аударымға қатысты Банкке
мына мəліметті ұсынады:
2.1. Төлеуші картасының нөмірін;
2.2. Төлеуші картасының жарамдылық мерзімін;
2.3. Төлеуші картасы иегерінің аты-жөнін;
2.4. Төлеуші картасы Эмитентінің мемлекетін;
2.5. Төлеуші картасы иесінің тұрғылықты (тіркелген) мекенжайын;
2.6. Төлеуші картасының тексеру кодын;
2.7. Аударым сомасын;
2.8. Аударым валютасын;
2.9. Алушы картасының / Алушы шотының нөмірін/Алушының деректемелерін;
2.10.
ҚР заңнамасына жəне/немесе Алушы картасы Эмитентінің немесе Төлем
жүйесінің ережесіне сəйкес талап етілуі мүмкін басқа да мəлімет.

Приложение № 3
к Публичной оферте об оказании услуги
по
осуществлению
безналичных
расчетов и перевода денежных средств
по поручению физического лица с
использованием банковской карты

ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕВОДА,
подлежащие предоставлению Плательщиком в момент формирования Поручения

1. Для целей совершения Локального перевода Плательщик предоставляет Банку
следующие параметры Перевода:
1.1.Номер Карты плательщика
1.2.Срок действия Карты плательщика;
1.3.Проверочный код Карты плательщика;
1.4.Сумма перевода;
1.5.Валюта перевода;
1.6.Номер Карты получателя / Счет получателя / Реквизиты получателя;
1.7.Иные параметры, если их предоставление требуется в соответствии с
законодательством РК и/или правилами Эмитента Карты получателя либо
соответствующей Платежной системы.
2. Для целей совершения Международного перевода Плательщик предоставляет
Банку следующие параметры Перевода:
2.1.Номер Карты плательщика;
2.2.Срок действия Карты плательщика;
2.3.ФИО держателя Карты плательщика;
2.4.Государство Эмитента Карты плательщика;
2.5.Адрес проживания (регистрации) держателя Карты плательщика;
2.6.Проверочный код Карты плательщика;
2.7.Сумма перевода;
2.8.Валюта перевода;
2.9.Номер Карты получателя / Счет получателя / Реквизиты получателя;
2.10. Иные параметры, если их предоставление требуется в соответствии с
законодательством РК и/или правилами Эмитента Карты получателя либо
соответствующей Платежной системы.

