
 

ВНУТРЕННЯЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СОГЛАСИЕ 

на сбор и обработку персональных данных  

 

г.__________                                                                                                       «___»__________20___г. 

 

Субъект персональных данных,  

____________________________________________________________________________________, 

                              (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных полностью)  

________________________________________№ _________________ выдан___________________,                                                        

(вид документа, удостоверяющего личность)                                                          (кем и когда) 

                             

проживающий (ая) по адресу___________________________________________________________, 

 

являющийся (щаяся) представителем юридических лиц – клиентов АО «Евразийский банк», даю 

свое согласие АО «Евразийский банк» (далее – Банк), БИН_____________, расположенному по адресу: 

почтовый индекс A25Y5K2, Республика Казахстан, город Алматы, улица Кунаева, 56 на сбор и 

обработку (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц) моих персональных данных, 

перечень которых указан выше, в том числе в объеме, необходимом для проведения 

операций/осуществления действий/заключения и (или) исполнения любых сделок, которые 

заключены или будут в дальнейшем заключаться между Банком и юридическим (-и) лицом (-ами) 

представителем которой (-ых) я являюсь в целях оказания Банком банковских и иных услуг, а также 

в иных случаях, когда в соответствии с законодательством Республики Казахстан и/или 

внутренними документами Банка возникает необходимость сбора, обработки персональных 

данных и на передачу Банком персональных данных третьему лицу, организациям, 

осуществляющим и (или) участвующим в оказании и (или) реализации Банком банковских и иных 

услуг. 

Даю согласие передавать мои персональные данные, в случае необходимости на трансграничную 

передачу персональных данных в процессе их обработки, на распространение моих персональных 

данных в общедоступных источниках. 

Настоящим подтверждаю, что уведомлен (-а): 

1) о защите персональных данных Банком в режиме, аналогичном режиму защиты информации, 

составляющей банковскую тайну; 

2) настоящее согласие не подлежат отзыву в случаях, если это противоречит законам Республики 

Казахстан, либо при наличии неисполненного обязательства Компании перед Банком; 

3) Банк вправе производить сбор и обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан. 

Подтверждаю, что каких-либо претензий к Банку касательно сбора и обработки персональных 

данных в дальнейшем иметь не буду, при условии соблюдения Банком требований 

законодательства Республики Казахстан по персональным данным и целей, перечисленных выше в 

рамках отношений, имеющихся между клиентом-юридическим лицом, представителем которого я 

являюсь и Банком. 

Настоящее согласие действует в течении всего периода правоотношений между Банком и 

юридическим (-и) лицом (-ами) представителем которой (-ых) я являюсь, а также весь срок 

хранения/обработки установленный для документации содержащий мои персональные данные 

законодательством Республики Казахстан. 

 

 

«___» _____________ 20____ г.                                        ___________ _________________________ 

                                                                                                 (подпись)                        (ФИО) 

 

 

Отметки Банка: 

Согласие на обработку персональных данных принял _____________(___________________) 

 



 

ВНУТРЕННЯЯ ИНФОРМАЦИЯ 

CONSENT 

to collection and processing of personal data  

 

city of __________  ___ __________ 20 ____ 

 

 

The subject of personal data,  

____________________________________________________________________________________, 

                              (surname, first name, patronymic of the subject of personal data in full)  

________________________________________No. _________________ 

issued___________________, ( type of identity document)                                                          (by whom 

and when) 

                             

residing at___________________________________________________________, 

 

being a representative of legal entities – clients of Eurasian Bank JSC, I give my consent to Eurasian Bank 

JSC (hereinafter – the Bank), BIN_____________, located at the address: postal code A25Y5K2, Republic of 

Kazakhstan, Almaty city, Kunaev Street 56, to collection and processing (including receipt from me and/or 

from any third parties) of my personal data, the list of which is specified above, including to the extent 

required for conducting transactions/performing actions/concluding and (or) executing any transactions 

that have been concluded or will be concluded between the Bank in the future and the legal entity(entities) 

whose representative I am for the purpose of providing banking and other services by the Bank, as well as 

in other cases when, in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan and/or internal 

documents of the Bank, there is a need to collect, process personal data and transfer personal data by the 

Bank to a third party, organizations that carry out and (or) participate in the provision and (or) 

implementation of banking and other services by the Bank. 

I give my consent to transfer my personal data, if required, to cross-border transfer of personal data during 

their processing, to dissemination of my personal data in publicly available sources. 

I hereby certify that I have been notified: 

1) on the protection of personal data by the Bank in a mode similar to the mode of protection of information 

constituting a bank secret; 

2) this consent is not subject to revocation in cases where it contradicts the laws of the Republic of 

Kazakhstan, or if there is an unfulfilled obligation of the Company to the Bank; 

3) The Bank has the right to collect and process personal data without the consent of the personal data 

subject in cases established by the legislation of the Republic of Kazakhstan. 

I certify that I will not have any claims against the Bank regarding the collection and processing of personal 

data in the future, provided that the Bank complies with the requirements of the legislation of the Republic 

of Kazakhstan on personal data and the purposes listed above within the framework of the relations existing 

between the client-a legal entity of which I am a representative and the Bank. 

This consent shall be valid for the entire period of legal relations between the Bank and the legal 

entity(entities) whose representative I am, as well as the entire period of storage/processing established for 

documentation containing my personal data by the legislation of the Republic of Kazakhstan. 

 

 

_____ _____________ 20_____                                        ___________ _________________________ 

                                                                                                 (signature)                        (FULL NAME) 

 

 

Notes of the Bank: 

Consent to the processing of personal data accepted _____________(___________________) 

 

 

 

 



 

ВНУТРЕННЯЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Дербес деректерді жинау және өңдеуге арналған 

КЕЛІСІМ  

 

_____________________қ.                                                           20__ж. "____" _______________ 

 

 

Дербес деректердің субъектісі  

____________________________________________________________________________________, 

                              (дербес деректер субъектісінің толық аты-жөні)  

_______________________берген _______________________№ _________________(құжат түрі, 

жеке басын куәландыратын құжат) (кім және қашан берді) 

                             

тұрғылықты мекенжайы __________________________________________________________ 

 

"Еуразиялық банк" АҚ клиенті-заңды тұлға өкілі ретінде, Қазақстан Республикасы Алматы қ., 

Қонаев к-сі, 56 мекенжайында  орналасқан "Еуразиялық банк" АҚ-тың (бұдан әрі - Банк)  пошта индексі A25Y5K2, 

БСН _____________________  Қазақстан Республикасының заңнамасы мен/немесе Банктің ішкі 

құжаттарына сәйкес өзге де жағдайларда Банктің дербес деректерді жинау, өңдеу және оларды 

үшінші тұлғаға, банктің банктік және өзге де Қызметтерді көрсетуін және (немесе) өткізуін жүзеге 

асыратын және (немесе) қатысатын ұйымдарға беруі қажеттігі туындаған кезде, соның ішінде 

Банктің банктік және өзге де қызметтерді көрсету мақсатында мен өкіл болып табылатын заңды 

тұлға мен Банк арасында жасалатын немесе болашақта жасалатын кез келген мәмілелерді орындау 

және (немесе) операцияларды/іс-әрекеттерді/қорытындылауға қажетті жоғарыда көрсетілген тізім 

бойынша менің дербес деректерімді (менен және/немесе кез келген үшінші тұлғалардан ала 

отырып) жинап, өңдеуіне келісімімді беремін.  

Менің дербес деректерімді, қажет болған жағдайда дербес деректерді өңдеу процесінде оларды 

трансшекаралық беруге, менің дербес деректерімді жалпыға қолжетімді дереккөздерде таратуға 

келісімімді беремін. 

Осылайша мен:  

1) Банктің дербес деректерімді банктік құпияны құрайтын ақпаратты қорғау режиміне ұқсас 

режимде қорғайтыны туралы; 

2) осы Келісім Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келетін жағдайларда немесе 

Компанияның Банк алдында орындамаған міндеттемесі болған кезде  кері қайтарылмайтынын;  

3) Банк Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда дербес деректер 

субъектісінің келісімінсіз дербес деректерді жинауға және өңдеуге құқылы екендігінен хабардар 

екенімді растаймын. 

Банк Қазақстан Республикасының Дербес деректер жөніндегі заңнамасының  талаптарын және мен 

өкілі болып табылатын клиент-заңды тұлға мен Банк арасындағы қатынастар шеңберінде жоғарыда 

аталған мақсаттарды сақтаған жағдайда, бұдан әрі Дербес деректерді жинауға және өңдеуге 

қатысты Банкке қандай да бір талаптарымның болмайтынын растаймын. 

Осы Келісім мен өкілі болып табылатын Банк пен заңды тұлға (тұлғалар) арасындағы құқықтық 

қатынастардың барлық кезеңі ішінде, сондай-ақ менің дербес деректерімді қамтитын құжаттама 

үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында  белгіленген бүкіл сақтау/өңдеу мерзімі ішінде 

қолданылады. 

 

 

20 _____ж. "_____" ________________________    ____________________ 

_______________________ 

                                                                                                 (қолы)                                    (ТАӘ) 

 

 

Банктің белгілері:  

Дербес деректерді өңдеуге арналған келісімді қабылдадым _____________(___________________) 


