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Форма 13  

 

Жеке тұлғаларға (жеке кәсіпкерлерге) арналған  

дербес шот ашуға арналған 

БҰЙРЫҚ № ___/  

ПРИКАЗ № ___ 

на открытие лицевого счета 

для физического лица (индивидуального предпринимателя) 

Брокер атауы/ Наименование брокера «Halyk Finance» Халық Банкінің Еншілес ұйым» акционерлік ұйымы/  
Акционерное общество «Дочерняя организация Народного Банка 

Казахстана «Halyk Finance»   

Бұйрық күні/ Дата приказа  

 

КЛИЕНТ ЖЕКЕ ШОТТЫ АШУДЫ ТАПСЫРАДЫ / КЛИЕНТ ПОРУЧАЕТ ОТКРЫТЬ ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 

Меншік белгілері/  Признак собственности 
/  Собственник 

/  Представитель собственника, 

доверенность №__________ 

                                                         Берілген күні/  дата выдачи:____________                      

 

Субшот түрі/ Тип субсчета Иесінің субшоты / Субсчет держателя 

 

КЛИЕНТ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР/ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ 

Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/  

Фамилия, имя, при наличии отчество 
 

Жеке басын куәландыратын құжат (нөмір, 

берілген күні мен қолданылу мерзімі, 

кұжатты берілген органның атауы)/  

Документ, удостоверяющий личность 

(номер, дата выдачи и срок действия, 

наименование органа, выдавшего документ) 

 

Туған күні / Дата рождения  

ЖСН (ID)/ ИИН (ID)  

Азаматтық пен резиденттілік белгісі / 

Признак гражданства и резидентства 

/  Гражданин Республики Казахстан 

/  гражданин 

           (азаматтық елді белгілеңіз/  пожалуйста, укажите страну гражданства) 

/  Иное  _____________________________________ 

/  Резидент Республики Казахстан 

/  Нерезидент Республики 

Казахстан  ____________ 

             (резидент елді белгілеңіз/  пожалуйста, укажите страну гражданства) 
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Банк реквизиттері/  Банковские реквизиты Банк атауы/  Наименование банка: 

Банк БСК/  БИК банка: 

Алушының IBAN/  IBAN получателя: 

Қосымша мәліметтер/  Дополнительные сведения: 

Тіркелген мекен-жайы/ Адрес регистрации Индексі/ Индекс: 

Елі/ Страна: 

Облысы/ Область: 

Ауданы/ Район: 

Қала немесе елді мекен/ Город или населенный пункт: 

Мекенжайы/ Адрес: 

Пошталық мекен-жайы (тіркелген мекен-

жайына сәйкес келмесе)/  

Почтовый адрес  

(если не совпадает с адресом регистрации) 

 

Байланыс телефондары/  

Контактные телефоны/  

Тел:_________________________ 

Ұялы тел/Моб:_________________________ 

☐  көрсетілген ұялы телефон нөмірін "Интернет-трейдинг" жүйесіндегі 

операцияларды смс-растау үшін пайдаланыңыз /использовать указанный 

номер мобильного телефона для смс-подтверждения операций в системе 

«Интернет-трейдинга». 

Салық жеңілдіктері туралы мәлімет/  

Сведения о налоговых льготах 

 

Дербес деректерді жинауға, қолдануға және 

өңдеуге келісімді беру/  

Предоставление согласия на сбор, 

использование и обработку своих 

персональных данных 

Осы бұйрығымен клиент «Дербес деректер мен оларды қорғау туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес өз дербес деректерді жинауға, 

қолдануға және өңдеуге келісімді береді, сондай ақ оны кері алмауға 

келіседі. Брокер клиентіне жиналған дербес деректердің табыстауы мен 

өндеуі Қазақстан Республикасы мен АХҚО заннамасына сәйкес 

жасалатынына кепіл береді./  

Настоящим приказом клиент предоставляет согласие на сбор, 

использование и обработку своих персональных данных в соответствии с 

требованиями Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их 

защите», а также соглашается не отзывать его. Брокер гарантирует клиенту, 

что передача и обработка полученных персональных данных будет 

осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан 

и правилами МФЦА. 

Егер бұйрық іскерлік қатынастарды қашықтықтан орнату кезінде қабылданған жағдайда, Клиент «Жеке тұлғалар» 

мемлекеттік дерекқорынан алынған деректер негізінде жеке шот бойынша деректемелерге өзгерістер/толықтырулар 

енгізуге келісім береді./ 

В случае, если приказ  принят при дистанционном установлении деловых отношений, Клиент предоставляет согласие 

на  внесение изменений/дополнений реквизитов по лицевому счету на основании данных, полученных из государственной 

базы данных «Физические лица». 

 

КЛИЕНТТІҢ ҚОЛЫ/ ЖЕКЕ ТҰЛҒА (ЖЕКЕ КӘСІПКЕР) ҮШІН ҚОЛДЫҢ ЖӘНЕ МӨР БЕДЕРІНІҢ ҮЛГІСІ 

(БОЛҒАН ЖАҒДАЙДА) (брокерлік қызмет және инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызмет мақсатында)/ 

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА/ ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ И ОТТИСКА ПЕЧАТИ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ) 

(в целях брокерской деятельности и деятельности по управлению инвестиционным портфелем) 

 
_________________________                  ________________________________________________________________________________________ 

              (қолы)/  (подпись)                                     Клиенттің/өкілдің аты-жөні, ЖК МО (болған жағдайда) / Ф.И.О. клиента/представителя,  МП ИП  

                                                                                                                                                                         (при наличии)                                                      

ТРАНСФЕР-АГЕНТ ПЕН БРОКЕРДІҢ БЕЛГІЛЕРІ (бұйрық трансфер-агент арқылы қабылданған жағдайда 

толтырылады)/  

ОТМЕТКИ ТРАНСФЕР-АГЕНТА И БРОКЕРА** 

(заполняется, если приказ принят через трансфер-агента) 

**Егер бұйрық іскерлік қатынастарды қашықтықтан орнату кезінде қабылданса, толтырылмайды/**Не заполняется, если 

приказ  принят при дистанционном установлении деловых отношений 
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Бұйрық тіркелген (ТАД жұмысшысымен 

тіркеледі)/ Приказ зарегистрирован, подпись  

верифицирована (регистрируется 

работником ТАД) 

   _______________           __________                                   _______________________ 

   (қолы)/  (подпись)      күні мен уақыты / дата  и время       (ТАД жұмысшының аты-жөні) 

                                                                                                                  / (Ф.И.О. ТАД-работника)   

ЖК қолы мен мөрі (болған жағдайда) 

анықтаған (ТАД жұмысшысымен 

анықталады)/ Подпись и печать ИП (при 

наличии) верифицированы 

(верифицируется работником ТАД) 

   _______________           __________                                   _______________________ 

   (қолы)/  (подпись)      күні мен уақыты / дата  и время       (ТАД жұмысшының аты-жөні) 

                                                                                                                  / (Ф.И.О. ТАД-работника)   

Дербес шоттың нөмірі (ТАД 

жұмысшысымен беріледі)/  

Номер лицевого счета  

(присваивается работником Брокера) 

 

Шоттың ашылған күні (Брокердің 

жұмысшысымен толтырылады)/  

Дата открытия счета  

(заполняется работником Брокера) 

 

Қосымша мәліметтер/ Дополнительные 

сведения 
 

 

БРОКЕРДІҢ БЕЛГІЛЕР 

(бұйрық Брокердің өзімен қабылданған жағдайда толтырылады)/  

ОТМЕТКИ БРОКЕРА** 

(заполняется, если приказ принят самим Брокером) 

**Егер бұйрық іскерлік қатынастарды қашықтықтан орнату кезінде қабылданса, толтырылмайды/**Не 

заполняется, если приказ  принят при дистанционном установлении деловых отношений 

Бұйрық тіркелген/  Приказ зарегистрирован _______________                                 __________                                _______________________ 

(жұмысшының қолы)/               күні мен уақыты /                          (жұмысшының аты-жөні)/   

(подпись работника)                       дата и время                                      (Ф.И.О. работника) 

ЖК-дің қолы және мөрі (болған жағдайда) 

анықталған/  

 Подпись и печать ИП (при наличии) 

верифицированы 

_______________                                 __________                                _______________________ 

(жұмысшының қолы)/               күні мен уақыты /                          (жұмысшының аты-жөні)/   

(подпись работника)                       дата и время                                      (Ф.И.О. работника) 

Дербес шот нөмірі/ Номер лицевого счета 

 

Шотты ашу күні / Дата открытия счета  

Қосымша мәліметтер/   
Дополнительные сведения 

 


