"Қазақстан Халық Банкінің
өмірді сақтандыру бойынша
"Халық-Life" еншілес компаниясы"
акционерлік қоғамы

Акционерное общество
"Дочерняя компания
Народного Банка Казахстана
по страхованию жизни "Халык-Life"

САТЫП АЛУ СОМА ШЕГІНДЕ КЕЗ КЕЛГЕН МАҚСАТТА ҚАРЫЗ АЛУҒА ӨТІНІШ
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЙМА В ПРЕДЕЛАХ ВЫКУПНОЙ СУММЫ НА ЛЮБЫЕ
ЦЕЛИ
Сақтандыру шарты/ Договор страхования №. ………………….…..………….…. күн/от ……………...……..
Сақтанушы (Т.А.Ә.)/ Страхователь(Ф.И.О.)..…………………………………….…………………….…………
Байланыс телефоны/ Контактный телефон: үй/дом. .…….……..……… жұм./раб. ………...…………….
моб…………………………………………………....; е-mail………………………….……………………….…...
Сақтандырылушы(ТАӘ)/ Застрахованный(ФИО)…………………………...…………………………………
Туған күні/Дата рождения ……….……………………..…..
Тұрғылықты жері/Место жительства: ………………………………..……………..…………….………….....
Мен

……………………………………………………………………….……

№

сақтандыру

шартының сатып алу сомасы негізінде жинақтаушы сақтандыру шарты бойынша сатып алу
сомасының шегіндегі …....................................................... (……………………………….………........……
…………………) теңге мөлшерінде ……………………… айға қарыз беруді өтінемін. Қарызды мен
…………………………………………. мерзімділік бойынша өтеймін.
Я ……………………………………………………………………….…… прошу предоставить на
основании выкупной суммы Договора страхования №………………………………………….............................
заем

в

пределах

выкупной

суммы

по

Договору

накопительного

страхования

в

размере:

…….......................................................................... (……………………………….………………………………)
тенге

на

срок

……………………………

месяцев.

Заем

будет

погашаться

мной

с

…………………………………………. периодичностью.
Полисті кепілге беріп қарыз алу мақсаты/ Цель займа под залог полиса ……………………………
….……………………………………………………………………………………………………………………
Мен көрсетілген соманы келесі банк шотына аударуды «Халық-Life» АҚ тапсырамын/ Я поручаю АО
«Халык-Life» перевести указанную сумму на нижеуказанный банковский счет:
Банк атауы/Название банка ……………………………………………………………..…………………………
Банк орналасқан жері/Место нахождения банка……………………………….………………..………………
Банктің БСН/БИН банка……….………………….…… Банктің БСК/БИК банка……………….……..……...
Банктің IBAN/IBAN банка …………………………………..…………………………..………………………….
Клиенттің IBAN/IBAN клиента…………………….……..……………………………………………...................
Шот иесінің ТАӘ/ФИО владельца счета……………..……………………….…………………………………...
Шот иесінің ЖСН/ИИН владельца счета……………………..………………...…………………………............
Шот иесінің тұрғылықты жері/Место жительства владельца счета ………….…….………………….........
Маңызды ақпарат! Егер шот үшінші тұлғаның иелігінде болса, бұл өтініш нотариат расталу керек!
Важная информация! Если счет принадлежит третьему лицу, необходимо заверить данное заявление
нотариально!
Өтінішке қоса тапсырамын/К заявлению прилагаю:
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1) Жеке куәліктің көшірмесі (ЖСН туралы мәліметтермен)/ Копию документа,
удостоверяющего личность (с информацией об ИИН);
2) Шот иесіне банктің берген деректемелері/ Реквизиты, выданные банком владельцу счета;
3) Сақтандыру полисінің түпнұсқасы/ Оригинал страхового полиса.
Мен (Сақтанушы, Сақтандырылушы) «Халық-Life» АҚ өзімнің жеке деректерімді электрондық,
қағаз және/немесе заттық тасымалдағышта жинақтап өндеуіне келісемін.
Я (Страхователь, Застрахованный) согласен со сбором и обработкой АО «Халык-Life» своих персональных
данных на электронном, бумажном и /или материальном носителе.
__________________________________________/_____________________ «___» ________________ 20 __ г.
өтініш берушінің ТАӘ өз қолымен
ФИО Заявителя собственноручно
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өтініш берушінің қолы
подпись Заявителя
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