
                                                                                                                                                                            
Клиенттің өтініші / Анкета-заявление клиента

№ QIWI Кошелька ____________________________                   Толтырылған күні / Дата заполнения: «___» ___________ 20__ г.

Клиенттің жеке деректері / Личные данные клиента
Тегі, Аты, Әкесінің аты / Фамилия Имя Отчество
Туған күні / Дата рождения
Туған жері / Место рождения
Азаматтығы / Гражданство 
Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)
Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
Жынысы (Ер/Әйел) / Пол (М/Ж)

Жеке басын күәландыратын құжат / Документ, удостоверяющий личность
Жеке басын куәландыратын құжаттың түрі
Вид документа, удостоверяющего личность
Құжаттың сериясы / Серия документа*
Құжат нөмірі / Номер документа
Берілген күні / Дата выдачи
Жарамдылық мерзімі / Дата окончания срока 
действия*
Берген мекеме / Кем выдан, код подразделения

Тұрғылықты тіркелген мекен-жайы / Адрес регистрации места жительства
Елі / Страна  
Пошталық индекс / Почтовый индекс
Аудан / Область
елді мекен / Населенный пункт
Көше / Улица
үйдің № / № дома, корпус, строение
пәтердің № / № квартиры

Нақты тұратын мекен жайы / Адрес фактического места жительства**
Елі / Страна  
Пошталық индекс / Почтовый индекс
Аудан / Область
Елді мекен / Населенный пункт
Көше / Улица
Үйдің № / № дома, корпус, строение
Пәтердің № / № квартиры

Байланыс деректері / Контактные данные
Қалалық телефон / Городской телефон
Жұмыс орны телефоны / Рабочий телефон
Электрондық пошта / Электронная почта
Қай банктерде шоттар бар / В каких банках есть счета

ШЖЛТ / ИПДЛ***
Шетелдік жария лауазымды тұлға (ШЖЛТ) немесе 
ШЖТЛ-мен аффилиирленген тұлға қатарына кіресіз 
бе? (Иә/ Жоқ)
Являетесь  ли  Вы  иностранным  публичным
должностным лицом (ИПДЛ) или аффилированным с
ИПДЛ? (Да/Нет)

Бенефициарлық иесі жайлы ақпарат / Сведения о бенефициарном владельце
Клиент өз мүддесін қорғау үшін әрекет етеді (ИЯ/ЖОҚ)
Клиент действует в собственных интересах (ДА/НЕТ)
Іскерлік қатынас орнатуға мүдделі тұлғаның 
(бенефициарлық иесінің) аты-жөні (ИЯ/ЖОҚ)
ФИО  лица,  в  интересах  которого  устанавливаются
деловые  отношения  (бенефициарного  собственника)
(ДА/НЕТ)



Қаржылық ақпарат / Сведения о финансовом положении
ҚАРЖЫЛЫҚ АҚПАРАТ / Сведения о целях 
установления и предполагаемом характере деловых 
отношений

☐ шарттық қатынастарды орнату мақсатында қатынастардың 
ұзақ мерзімді сипаты / долгосрочный характер отношений с 
целью установления договорных отношений
☐ біржолғы қызметтерді алу мақсатында қатынастардың қысқа 
мерзімді сипаты / краткосрочный характер отношений с целью 
получения разовой услуг

Қаржылық жағдайы туралы мәлімет / Сведения о 
финансовом положении

☐ жақсы / хорошее
☐ қанағаттанарлық / удовлетворительное
☐ жаман / плохое

Iскерлік бедел туралы мәлімет / Сведения о деловой 
репутации

☐ оң / положительная
☐ теріс / негативная

Клиенттің қолма-қол және (немесе) өзге мүлкінің 
пайда болу көздері туралы ақпарат / Сведения об 
источниках происхождения денежных средств и (или) 
иного имущества клиента

☐ меншікті қаражат / собственные средства
☐ қарыз қаражаты / заемные средства
☐ басқа / иное

Дербес деректерді жинауға, өңдеуге және беруге және «Қазпошта» АҚ арқылы «QIWI Kazakhstan» (КИВИ Казахстан) ЖШС
қызметтерін алуға келісім беру

Осы  арқылы  мен,  (клиенттің  аты-жөні),  қызмет  көрсетуге  қатысы  бар  және/немесе  бола  алатын  «QIWI  Kazakhstan»  (КИВИ
Казахстан) ЖШС-не (бұдан әрі - Киви)/агентке/Киви серіктесіне, үшінші тұлғаларға (соның ішінде уәкілетті тұлғаға) электрондық, қағаз және
(немесе)  өзге  де материалдық жеткізгіште тіркелген,  Киви/агент/  Киви серіктесіне оның қызметі  процесінде және/немесе азаматтық-
құқықтық және біздің арамыздағы өзге де қатынастар шеңберінде белгілі  болған немесе белгілі  болатын менің дербес деректерімді
жинауға, өңдеуге келісімімді беремін.

Согласие на сбор, обработку и передачу персональных данных и получение услуг ТОО «QIWI Kazakhstan» (КИВИ Казахстан)
через АО «Казпочта»

Настоящим, я, (ФИО клиента), предоставляю ТОО «QIWI Kazakhstan» (КИВИ Казахстан) (далее - Киви)/агенту/партнеру Киви, третьим лицам (в
т.ч.  уполномоченному лицу),  которые имеют и/или могут иметь отношение к предоставлению услуги, согласие на сбор,  обработку  моих
персональных данных обо мне, зафиксированных на электронном, бумажном и (или) ином материальном носителе, которые будут или стали
известны Киви/агенту/партнеру Киви в процессе его деятельности и/или в рамках гражданско-правовых и иных отношений между нами.

ФИО полностью / Толық аты-жөні 
____________________________________________________________________________________________________________

/________________/
                                                                                                                                                                                                    Қолы/Подпись

* Деректеме міндетті емес / Реквизит необязателен для заполнения
** Тіркелген жердің мекен-жайы сәйкес келмеген жағдайда толтырылады / Подлежит заполнению в случае несовпадения с адресом
места регистрации

   *** Шетелдік жария лауазымды тұлға (ШЖЛТ) - бұл тағайындалатын немесе сайланатын, шет мемлекеттің заңнамалық, атқарушылық,
әкімшілік немесе   сот органында қандай да бір қызметті атқаратын тұлға, сондай-ақ шет мемлекет үшін көпшілік функцияны орындайтын
кез-келген тұлға.  Иностранное  публичное  должностное  лицо (ИПДЛ)  -  лицо,  назначаемое  или  избираемое,  занимающее какую-либо
должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства для РФ и РК, а также
любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства.


