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ПРИЛОЖЕНИЕ 1A 

к Регламенту оказания брокерских 

(агентских) услуг на рынке ценных бумаг, 

утвержденное решением Совета директоров 

Публичной компании Freedom Finance Global PLC 

от 13 февраля 2023 г. 

 

Freedom Finance Global PLC  

жария компаниясы Директорлар кеңесінің  

2023 ж. 13 ақпандағы шешімімен бекітілген  

Бағалы қағаздар нарығында брокерлік (агенттік) 

қызметтер көрсету регламентіне 

 1А ҚОСЫМША   

 

Заявление о присоединении к Регламенту 

оказания брокерских (агентских) услуг на рынке 

ценных бумаг (для физических лиц) 

Бағалы қағаздар нарығында брокерлік (агенттік) 

қызметтер көрсету регламентіне қосылу туралы 

өтініш (жеке тұлғалар үшін) 

№ _____________ № _____________ 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)   

Дата рождения   

Индивидуальный 

Идентификационный Номер 

(ИИН) (при наличии) 

 

Номер документа, 

удостоверяющего личность  

 

Серия документа (при 

наличии) 

 

Орган выдачи документа  

Дата выдачи документа  
 

Тегі  

Аты   

Әкесінің аты (бар болған 

жағдайда) 

 

Туған күні  

Жеке сәйкестендіру нөмірі 

(ЖСН) (бар болса) 

 

Жеке басын куәландыратын 

құжаттың нөмірі 

 

Құжаттың сериясы (бар 

болса) 

 

Құжатты берген орган  

Құжаттың берілген күні  
 

Настоящим я заявляю о присоединении (принятии и 
согласии с условиями) к Регламенту оказания 
брокерских (агентских) услуг на рынке ценных бумаг 
(далее – "Регламент") Публичной Компании 
FREEDOM FINANCE GLOBAL PLC (далее – "Компания"), 
размещенному на веб-сайте Компании 
(http://www.ffin.global). 

Осымен мен Компанияның (http://www.ffin.global) веб- 

сайтында орналастырылған FREEDOM FINANCE GLOBAL 

PLC (бұдан әрі – "Компания") жария компаниясының 

Бағалы қағаздар нарығында брокерлік (агенттік) 

қызметтер көрсету регламентіне (бұдан әрі-

"Регламент") қосылу (қабылдау және шарттармен 

келісу) туралы мәлімдеймін. 

Я обязуюсь соблюдать положения Регламента, в том 
числе условия, изложенные в приложениях и других 
документах Компании, регулирующих отношения в 
процессе оказания брокерских (агентских) услуг, 
размещенных на веб-сайте Компании 
(http://www.ffin.global). 

Мен Регламенттің ережесін, оның ішінде Компанияның 

(http://www.ffin.global) веб-сайтында орналастырылған 

Брокерлік (агенттік) қызметтер көрсету барысында 

қатынастарды реттейтін Компанияның 

қосымшаларында және басқа құжаттарында 

баяндалған шарттарды сақтауға міндеттенемін. 

Мне известны риски, связанные с операциями с 
финансовыми инструментами, и я освобождаю 
Компанию от любой ответственности, вытекающей 
из указанных операций, за исключением случаев 
прямого нарушения положений Регламента. 

Маған қаржы құралдарымен жасалатын 

операциялармен байланысты тәуекелдер белгілі және 

Регламент ережесінің тікелей бұзылатын жағдайларын 

қоспағанда, Компанияны аталған операциялардан 

туындайтын кез келген жауапкершіліктен босатамын. 

Настоящим подтверждаю, что прочитал и понял все 
Приложения к Регламенту и другие документы 

Осымен мен Регламентке барлық Қосымшаларды 

және Компанияның (http://www.ffin.global) веб-

сайтында орналастырылған Компанияның басқа 

http://www.ffin.global/
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Компании, размещенные на веб-сайте Компании 
(http://www.ffin.global). 

да құжаттарын оқып шыққанымды және 

түсінгенімді растаймын. 

Я подтверждаю, что устанавливаю деловые 
отношения с Freedom Finance Global PLC от своего 
имени и действую в собственных интересах. 

Мен өз атымнан Freedom Finance Global PLC-пен іскерлік 

қатынас орнатқанымды және өз мүддем үшін әрекет 

ететінімді растаймын. 

Настоящим присоединяясь к Регламенту, поручаю 
Компании открыть мне лицевой счет. 

Осымен Регламентке қосыла отырып, Компанияға 

маған дербес шот ашуды тапсырамын. 

Настоящим я подтверждаю, что информация, 
предоставленная мною Компании полная, 
достоверная и точная, и даю свое согласие на 
обработку и хранение моих персональных данных и, 
при необходимости, на раскрытие моих 
персональных данных уполномоченным 
государственным органам, аффилированным 
компаниям, организаторам торгов, депозитариям и 
кастодианам в соответствии с требованиями 
действующего права МФЦА и условиями Регламента 
для целей, установленных Регламентом и/или 
документами в его рамках или в связи с ним. 

Осымен мен Компанияға ұсынған ақпараттың толық, 

дәйекті және дәл екенін растаймын және менің дербес 

деректерімді өңдеуге және сақтауға және қажет болған 

жағдайда Регламентте және/немесе оның шеңберінде 

немесе оған байланысты құжаттарда белгіленген 

мақсаттар үшін АХҚО қолданыстағы құқығының 

талаптарына және Регламенттің шарттарына сәйкес 

уәкілетті мемлекеттік органдарға, үлестес 

компанияларға, сауда-саттықты ұйымдастырушыларға, 

депозитарийлер мен кастодиандарға менің дербес 

деректерімді ашып көрсетуге өз келісімімді беремін. 

Настоящим я обязуюсь оплачивать Компании 
комиссионное вознаграждение и иные накладные 
расходы, согласно тарифам и комиссиям, 
размещенным на веб-сайте Компании 
(http://www.ffin.global). 

Осымен мен Компанияның (http://www.ffin.global) веб-

сайтында орналастырылған тарифтер мен 

комиссияларға сәйкес комиссиялық сыйақы мен өзге де 

үстеме шығыстарды Компанияға төлеуге 

міндеттенемін. 

 

 

  

______________________________________________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество Клиента (полностью и собственноручно) / Клиенттің тегі аты әкесінің аты (толық және өз 

қолымен) 

 

______________________________________________________________________________________________ 
 Подпись Клиента/ Клиенттің қолы 

 

______/______/________ Дата/Күні 
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