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Құжаттың түрі Төлқұжат Жеке куәлік Тұруға ыхтиярхат Азаматтығы жоқ адамның куәлігі Басқа құжат 
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Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)
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егер мүгедектік мерзімсіз белгіленсе, І және ІІ топтағы мүгедектіктің белгіленуіне;

 Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге тұрақты тұруға кетуге,

қайтыс болуына (мұрагерлерге) (%)      

     

 біржолғы ай сайын

            SIDOROV IVAN 

Резидент  Бейрезидент

1 1 1 2 2 2 3

Атауы:

R O Y C C A T 2

U S D

Bank of America, New York

B O F A U S 3 N X X X

0 0 1 0 0 2 0 0 3

Мына мекенжайда тұрамын: 

Байланыс телефоны: үйдің          ұялы

Электрондық мекенжайы:        __________________________

 Өтініш жасалған күн     _____"___________.20___г."27" қараша 2020 ж.

Өтініш қабылданды: 20___жылғы "______"_______________.

"БЖЗҚ" АҚ-да тіркелді: 20___жылғы "________"_________________ №________________ .

 

(алушының қолы)

Корреспонденттік шот (Төлем валютасын RUB деп көрсеткен кезде):

Төлем валютасы:

«Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес менің дербес деректерімді, салымшының (алушының) (өкілеттігі кезінде) дербес деректерін жинауға және

өңдеуге, сондай-ақ ұялы байланыстың абоненттік құрылғысы арқылы телефон нөміріне және (немесе) электрондық мекенжайға ақпараттық жіберілімдерді алуға келісемін.

(пошталық индекс, облыс, аудан, елді мекен, көше, үй, пәтер)  

Шоты:

Делдал банктің деректемелері: (бар болса толтырылады):

Атауы:

SWIFT:

Маған зейнетақы төлемдерін жасау мерзімінің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келетін құжаттар БЖЗҚ-ға түскен не қабылданған күннен бастап есептелетіні ескертілді.

Өтініште көрсетілген барлық деректемелерді тексергенімді және олардың дұрыс екендігін, сондай-ақ пошта байланысы арқылы өтініш беретін жағдайларды қоспағанда, құжаттардың қабылданғаны туралы

қолхат алғанымды растаймын.

аты

БСН (ССН):

ЖСН:

туған күні

(күні)

БСК/SWIFT:

ЖСК/IBAN:

ЖСК/IBAN: (ағымдағы/карточкалық шоты):

                (керегінің астын сызу қажет)

Бенефициар банктің деректемелері:

(айы) (жылы)

P CAN

МОНРЕАЛЬ

мынадай кезеңділікпен: 

қайтыс болуына байланысты (жерлеуге және (немесе) 

жерлеуге арналған соманың қалдығы)

маған _____ жылғы_____ ________№ ___________________  зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартқа сәйкес міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары (керегінің астын 

сызу қажет) есебінен қалыптасқан зейнетақы жинақтарынан зейнетақы төлемін (төлемдерін)

Назар аударыңыз! Өтініш баспа әріптерімен түсінікті етіп толтырылады

Кімге: "БЖЗҚ" АҚ-ға

Зейнетақы төлемдерін тағайындау туралы

ӨТІНІШ

("БЖЗҚ" АҚ жауапты қызметкерінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымы, қолы)

Мен,  тегі

Нөмірі Берілген күні

Резиденттігі:

(кім берді )

(зейнетақы жинақтары бар қайтыс болған адамның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), туған күні, ЖСН көрсетіледі )

Бенефициар деректемелері:

ТАӘ:

(күні) (айы) (жылы)

(зейнетақы жинақтары бар қайтыс болған адамның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), туған күні, ЖСН көрсетіледі)

ROYAL BANK OF CANADA

100, Avenue des Commets, apt 1234, Quebec, Canada 

1111-444-5555

мынадай деректемелер бойынша банк шотына ақша аудара отырып жүргізуді сұраймын:

Көрсетілген бағандар шетелдік төлқұжатқа сәйкес 
толтырылуы қажет

"Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)" бағаны 
толтырылмайды

ЖЗШ нөмірі зейнетақымен қамсыздандыру 
туралы шартта көрсетілген ЖЗШ нөміріне сәйкес 
толтырылады. Шарт болмаған жағдайда, ЖЗШ 

нөмірі толтырылмайды

Зейнетақы жарналарының тиісті түрінің астын сызу қажет 
(мысалы, міндетті). Егер оның ішінде міндетті кәсіптік 

зейнетақы жарналары болса, қосымша өтініш толтырып, басып 
шығару керек, онда осы жарна түрінің астын сызу қажет

Шарт нөмірі мен күні зейнетақымен 
қамсыздандыру шартында көрсетілген нөмір мен 
күнге сәйкес толтырылады. Шарт нөмірі болмаған 
жағдайда, шарт нөмірі мен күні толтырылмайды

Банк шотының деректемелеріне сәйкес алушының банк шотының 
нөмірін көрсету қажет 

Бұл жерде БЖЗҚ қажет кезде хабарлама жібере 
алатын алушының тұрғылықты мекенжайын 

көрсету қажет

Қолтаңба барған елдің заңнамасына сәйкес өтініш 
білдірген тұлғаның қолтаңбасын куәландыру 

бөлігінде тиісті өкілеттігі бар нотариустың/басқа 
уәкілетті тұлғаның қатысуымен қойылады

Күн барған елдің заңнамасына сәйкес өтініш 
білдірген тұлғаның қолтаңбасын куәландыру 

бөлігінде тиісті өкілеттігі бар нотариустың/басқа 
уәкілетті тұлғаның қатысуымен қойылады

ТАӘ алушының банк шотының деректемелеріне және 
шетелдік төлқұжаттағы ТАӘ деректеріне сәйкес 

толтырылады (кирилл қарпімен)

Бұл жерде алушының банк шоты ашылған Банк атауын 
(латын қарпімен) көрсету қажет

Банк деректемелерін алушының банк шоты 
ашылған Банк деректемелеріне сәйкес толтыру 

қажет, "БСК/SWIFT" бағаны латын қарпімен 
толтырылады

Зейнетақы төлемдерінің сомасы АҚШ долларымен аударылған кезде 
төлем валютасын "USD"деп көрсету қажет, еуро - "EUR", фунт стерлинг -

"GBP" 

"Делдал банктің деректемелері" бөлімі болған кезде 
алушының банк шоты ашылған Банктен алған 

деректемелерге сәйкес толтырылады, Банктің "Атауы" 
бағаны мен "SWIFT" бағаны латын қарпімен 

толтырылады

Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) орыс тіліне аударылған шетелдік төлқұжаттағы 
ТАӘ деректеріне сәйкес кирилл қарпімен толтырылуы қажет. Егер құжатта 
әкесінің аты болмаса, оны көрсетудің қажеті жоқ
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