
Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы  

Еншілес ұйымының инсайдерлік  

ақпаратқа билік ету және пайдалану  

жөніндегі Саясатына 

 1-қосымша  

 

Эмитент (Банк) Инсайдерінің операция жасағаны туралы  

хабарлама  
1 Жеке тұлғаның Инсайдерінің Т. А. Ә., туған күні, айы, 

жылы/ 

Заңды тұлға Инсайдерінің толық атауы 

 

2 Жеке тұлға Инсайдерінің жеке басын куәландыратын 

құжаттың түрі мен деректемелері, оның ЖСН/ 

Заңды тұлғаның Инсайдерін мемлекеттік тіркеуді 

(қайта тіркеуді) растайтын құжаттың деректемелері, 

оның БСН 

 

3 Жеке тұлға – Инсайдердің тіркелген мекенжайы және 

нақты тұратын мекенжайы/ 

Заңды тұлға Инсайдерінің заңды мекенжайы 

 

4 Тізіміне (тізімдеріне) Инсайдер енгізілген тұлғаның 

(тұлғалардың) толық атауы 

 

5 Мәміленің және/немесе операцияның жасалған күні  

6 Мәміленің және/немесе операцияның түрі  

7 Мәміле және/немесе операция сомасы  

8 Мәміле жасалған және/немесе операция жасалған 

орын (сауданы ұйымдастырушының немесе/немесе 

биржадан тыс нарықтың атауы) 

 

9 Бағалы қағаздың түрі, санаты (типі), сериясы (тек қана 

бағалы қағаздармен мәмілелер және/немесе 

операциялар үшін) 

 

10 Бағалы қағаз эмитентінің толық атауы (тек қана 

бағалы қағаздармен мәмілелер және/немесе 

операциялар үшін) 

 

11 Бағалы қағаздар эмиссиясының (шығарылымының) 

проспектісін тіркеу нөмірі (тек қана бағалы 

қағаздармен мәмілелер және/немесе операциялар 

үшін) 

 



12 Бір бағалы қағаздың бағасы (РЕПО мәмілелерінен 

басқа барлық мәмілелер және/немесе бағалы 

қағаздармен операциялар үшін көрсетіледі) 

 

13 РЕПО шарты бойынша бір бағалы қағазды сатып алу 

және сату бағасы (РЕПО шарты үшін) 

 

14 Бағалы қағаздардың саны (бағалы қағаздармен 

мәмілелер үшін көрсетіледі) 

 

15 Туынды қаржы құралы болып табылатын шарттың 

түрі (туынды қаржы құралдарымен мәмілелер үшін 

көрсетіледі) 

 

16 Бағалы қағаздар нарығындағы сауда-саттықты 

ұйымдастырушыда қабылданған туынды қаржы 

құралы болып табылатын шарттың атауы (белгісі) 

(туынды қаржы құралдарымен мәмілелер үшін 

көрсетіледі) 

 

17 Туынды қаржы құралы болып табылатын бір шарттың 

бағасы (опцион бойынша сыйлықақы мөлшері) 

туынды қаржы құралдарымен мәмілелер үшін 

көрсетіледі 

 

18 Туынды қаржы құралдары болып табылатын 

шарттардың саны (туынды қаржы құралдарымен 

мәмілелер үшін көрсетіледі) 

 

19 Туынды қаржы құралы болып табылатын шартты 

орындау бағасы (туынды қаржы құралдарымен 

мәмілелер үшін көрсетіледі) 

 

20 Валюта түрі (валютамен операция үшін көрсетіледі)  

21 Тауардың түрі (тауарлармен операциялар үшін 

көрсетіледі) 

 

22 Тауардың саны (тауарлармен операциялар үшін 

көрсетіледі) 

 

23 Тауар бірлігінің бағасы (тауармен операциялар үшін 

көрсетіледі) 

 

 

______ жылғы    «______» __________.____ ________________        _______________________ 

                  (күні)                                                        (қолы)              (қолтаңбаның толық жазылуы)                   

 

Хабарлама қағаз жеткізгіште жіберілген жағдайда күні, қолы және қолтаңбаның толық 

жазылуы қойылады. 


