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«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның 2007 жылғы 22 маусымда тіркелген облигациялық 

бағдарлама шығару проспектісіне (2007 жылғы 02 қарашада, 2008 жылғы 21 сәуірде, 2009 

жылғы 19 наурызда, 2009 жылғы 18 мамырда, 2009 жылғы 24 қарашада, 2010 жылғы 22 

ақпанда, 2010 жылғы 28 мамырда, 2010 жылғы 16 шілдеде, 2010 жылғы 25 тамызда, 2011 

жылғы 04 тамызда, 2011 жылғы 09 қарашада, 2012 жылғы 24 шілдеде, 2012 жылғы 26 

желтоқсанда, 2013 жылғы 10 маусымда, 2013 жылғы 28 тамызда, 2013 жылғы 08 қазанда, 2014 

жылғы 27 қаңтарда, 2014 жылғы 25 ақпанда, 2014 жылғы 22 мамырда, 2014 жылғы 12 

маусымда, 2014 жылғы 30 шілдедегі, 2014 жылғы 03 қазанда және 2014 жылғы 25 

желтоқсанда енгізілген өзгерістерімен қоса алғанда) (шығарылым Мемлекеттік бағалы 

қағаздар тізіліміне №С59 нөмірмен енгізілген) (одан әрі - Проспект) мынадай өзгерістер мен 

толықтырулар енгізілсін: 

1. Проспектінің 13-тармағындағы кестедегі келесі жол келесі редакцияда берілсін: 

« 

Қазақстан Халық Банкі» АҚ 

Директорлар кеңесінің мүшесі 

Шаяхметова Умут Болатхановна 

1969 жылы туған 

 2009 жылғы 22 қаңтардан қазіргі уақытқа бойынша - 
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасының 

Төрағасы;     

 2009 жылғы 27 наурыздан 2014 жылғы 31 желтоқсан 

бойынша – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның еншілес 

ұйымы Қазақстан Халық Банкінің жинақтау зейнетақы 

қоры» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;   

 2009 жылғы 23 сәуірден қазіргі уақытқа бойынша - 
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 

мүшесі 

»; 
2. Проспектінің 14-тармағындағы кестеде келесі мазмұндағы жол алынып тасталсын: 

« 

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ 

Басқарма Төрағасының 

орынбасары  
 
Ускимбаев Кожамурат 

Бейсович 
 
1954 жылы туған 

 2007 жылғы 17 қыркүйектен қазіргі уақыт бойынша 
- «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқарма Төрағасының 

орынбасары 

Өкілеттіктері:  
- алқалық шешімдерді қабылдауда қатысады; 
- Қазақстан Республикасының заңнамасына, Жарғыға 

қайшы келмейтін және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ басқа 

органдарының құзырына жатқызылмаған өзге 

функцияларды атқарады;  
- аталған лауазымға сәйкес қарастырылған өзге де 

функционалдық міндеттерді орындайды, оның ішінде:  

- «Қазақстан Халық Банкі» АҚ қауіпсіздік саясатын, күзетін 

іске асыруды, проблемалы заемдардың қайтарылуын және 

оларды қайтару стартегиясын жасауды және стратегияны 

дамыту бойынша ұсыныстар енгізуді қамтамасыз етеді;  

- тиісті құрылымдық бөлімшенің өндірісіне берілген 

проблемалы кредиттердің қайтарылуын қамтамасыз етеді; 

- «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-на келтірілген шығынның 

өтелуін, сондай-ақ мұндай залал келтіруге ықпал ететін 

себептерді жоюдың алдын ала шараларын жасауды және 

қабылдауды қамтамасыз етеді; 

- «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның экономикалық, ішкі, 

өртке қарсы қауіпсіздігін қамтамасыз етеді;   

- «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның ішкі құжаттарына 

сәйкес құрылымдық бөлімшелер: Қауіпсіздік 

департаментінің, Проблемалық кредиттермен жұмыс 

департаментінің, Проблемалық заемдардың құқықтық 
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қамтамасыз ету басқармасының, Өңірлік менеджменттің 

жұмысына, сондай-ақ инкассация және күзет мәселелеріне 

жетекшілік етеді, оның ішінде: 

жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер қызметін 

басқарады, олардың жұмысын және  «Қазақстан Халық 

Банкі» АҚ-ның инкассациямен айналысатын еншілес 

ұйымының жұмысын бақылайды; 

жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер 

басшыларының алдына міндеттер қояды және олардың 

орындалуын қадағалайды;  

құрылымдық бөлімшелерді ашуға, қайта құрылымдауға 

және жоюға, сондай-ақ штат санын белгілеуге 

қатысады;  

жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер 

басшыларының «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 

Басқармасы ішкі құжаттарын және /немесе  өкімгерлік 

құжаттарын, сондай-ақ «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 

органдары мен өзге басшы қызметкерлерінің 

тапсырмаларын орындауын бақылайды;  

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның инкассациямен 

айналысатын еншілес ұйымының қызметін реттейтін 

тиісті құжаттарға келісім береді; 

Банктің ішкі құжаттарына сәйкес жетекшілік ететін 

құрылымдық бөлімшелер қызметкерлерін жұмысқа 

қабылдау және олармен еңбек шарттарын бұзу, сондай-
ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 

оларға қатысты көтермелеу немесе тәртіптік жаза 

шараларын    қолдану мәселелері бойынша келісім 

береді; 

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ ішкі құжаттарында 

белгіленген тәртіпке сәйкес жетекшілік ететін 

құрылымдық бөлімшелер қызметкерлері еңбегінің 

нәтижесін бағалайды және қызмет нәтижелеріне қарай  

қызметкерлердің еңбегіне төленетін ақы мөлшерін 

белгілейді;  

- филиалдардың тиісті функционалдық бағыттарына 

жетекшілік етеді;  

- «Қазақстан Халық Банкі» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес 

алқалық органдардың жұмысына қатысады; 

- тиісті сенімхатқа сәйкес өз құзырына кіретін мәселелер 

бойынша өкілеттік жүргізу немесе мемлекеттік органдар 

мен басқа ұйымдарда, оның ішінде жеке тұлғалармен 

қарым-қатынас жасауда, сондай-ақ үшінші тұлғалармен, 

халықаралық және қоғамдық ұйымдармен  келіссөздер 

жүргізуде және өзара қарым-қатынастар орнатуда 

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның атынан өкілдік 

функциясын атқарады; 

- қауіпсіздік, күзет және проблемалы заемдар мәселелері 

бойынша құжаттарды бекітуді және/немесе оларға қол 

қоюды, оның ішінде есептер мен актілерді бекітуді, 

шарттарға (олардың толықтырулары мен өзгерістеріне) қол 

қоюды жүзеге асырады;  

- қызметкерлер мен азаматтардың хаттарын, өтініштері мен 

шағымдарын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жетекшілік 

ететін бөлімшелері қызметкерлерінің уақытында және 
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сапалы қарастыруларын қамтамасыз етеді.  

»; 
3. Проспектінің 14-тармағындағы кесте келесі мазмұндағы жолмен толықтырылсын: 
« 
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ 

Басқарма Төрағасының 

орынбасары  
 
Боданов Айвар Жиреншеевич  
 
1962 жылы туған 

 2012 жылғы 16 ақпаннан 2014 жылғы 04 шілде 

бойынша – Қазақстан Республикасы экономикалық 

қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 

агенттігінің (қаржы полициясының) Төрағасының 

орынбасары; 
 2014 жылғы 23 қыркүйектен 2015 жылғы 18 қаңтар 

бойынша – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Қауіпсзідік 

департамент директоры; 
 2015 жылғы 19 қаңтардан қазіргі уақыт бойынша - 
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқарма Төрағасының 

орынбасары 

Өкілеттіктері:  
- алқалық шешімдерді қабылдауда қатысады; 
- Қазақстан Республикасының заңнамасына, Жарғыға қайшы 

келмейтін және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ басқа 

органдарының құзырына жатқызылмаған өзге 

функцияларды атқарады;  
- аталған лауазымға сәйкес қарастырылған өзге де 

функционалдық міндеттерді орындайды, оның ішінде:  

- «Қазақстан Халық Банкі» АҚ қауіпсіздік саясатын, күзетін 

іске асыруды, проблемалы заемдардың қайтарылуын және 

оларды қайтару стартегиясын жасауды және стратегияны 

дамыту бойынша ұсыныстар енгізуді қамтамасыз етеді;  

- тиісті құрылымдық бөлімшенің өндірісіне берілген 

проблемалы кредиттердің қайтарылуын қамтамасыз етеді; 

- «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-на келтірілген шығынның 

өтелуін, сондай-ақ мұндай залал келтіруге ықпал ететін 

себептерді жоюдың алдын ала шараларын жасауды және 

қабылдауды қамтамасыз етеді; 

- «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның экономикалық, ішкі, 

өртке қарсы қауіпсіздігін қамтамасыз етеді;   

- «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның ішкі құжаттарына 

сәйкес құрылымдық бөлімшелер: Қауіпсіздік 

департаментінің, Проблемалық кредиттермен жұмыс 

департаментінің, Проблемалық заемдардың құқықтық 

қамтамасыз ету басқармасының, Өңірлік менеджменттің 

жұмысына, сондай-ақ инкассация және күзет мәселелеріне 

жетекшілік етеді, оның ішінде: 

жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер қызметін 

басқарады, олардың жұмысын және  «Қазақстан Халық 

Банкі» АҚ-ның инкассациямен айналысатын еншілес 

ұйымының жұмысын бақылайды; 

жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер 

басшыларының алдына міндеттер қояды және олардың 

орындалуын қадағалайды;  
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құрылымдық бөлімшелерді ашуға, қайта құрылымдауға 

және жоюға, сондай-ақ штат санын белгілеуге 

қатысады;  

жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер 

басшыларының «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 

Басқармасы ішкі құжаттарын және /немесе  өкімгерлік 

құжаттарын, сондай-ақ «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 

органдары мен өзге басшы қызметкерлерінің 

тапсырмаларын орындауын бақылайды;  

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның инкассациямен 

айналысатын еншілес ұйымының қызметін реттейтін 

тиісті құжаттарға келісім береді; 

Банктің ішкі құжаттарына сәйкес жетекшілік ететін 

құрылымдық бөлімшелер қызметкерлерін жұмысқа 

қабылдау және олармен еңбек шарттарын бұзу, сондай-
ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 

оларға қатысты көтермелеу немесе тәртіптік жаза 

шараларын    қолдану мәселелері бойынша келісім 

береді; 

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ ішкі құжаттарында 

белгіленген тәртіпке сәйкес жетекшілік ететін 

құрылымдық бөлімшелер қызметкерлері еңбегінің 

нәтижесін бағалайды және қызмет нәтижелеріне қарай  

қызметкерлердің еңбегіне төленетін ақы мөлшерін 

белгілейді;  

- филиалдардың тиісті функционалдық бағыттарына 

жетекшілік етеді;  

- «Қазақстан Халық Банкі» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес 

алқалық органдардың жұмысына қатысады; 

- тиісті сенімхатқа сәйкес өз құзырына кіретін мәселелер 

бойынша өкілеттік жүргізу немесе мемлекеттік органдар мен 

басқа ұйымдарда, оның ішінде жеке тұлғалармен қарым-
қатынас жасауда, сондай-ақ үшінші тұлғалармен, 

халықаралық және қоғамдық ұйымдармен  келіссөздер 

жүргізуде және өзара қарым-қатынастар орнатуда 

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның атынан өкілдік 

функциясын атқарады; 

- қауіпсіздік, күзет және проблемалы заемдар мәселелері 

бойынша құжаттарды бекітуді және/немесе оларға қол 

қоюды, оның ішінде есептер мен актілерді бекітуді, 

шарттарға (олардың толықтырулары мен өзгерістеріне) қол 

қоюды жүзеге асырады;  

- қызметкерлер мен азаматтардың хаттарын, өтініштері мен 

шағымдарын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жетекшілік 

ететін бөлімшелері қызметкерлерінің уақытында және 

сапалы қарастыруларын қамтамасыз етеді.  
»; 

4. Проспектінің 14-тармағында кестедегі келесі жол келесі редакцияда берілсін: 
« 

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ 

Басқарма төрағасы 

 
Шаяхметова Умут 

Болатхановна 

 2009 жылғы 22 қаңтардан қазіргі уақыт бойынша – 
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқарма Төрағасы; 
 2009 жылғы 27 наурыздан 2014 жылғы 31 желтоқсан 
бойынша – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ еншілес ұйымы, 

Қазақстан Халық Банкінің жинақтаушы зейнетақы қоры» 

АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 
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В Проспект выпуска облигационной программы АО «Народный Банк Казахстана», 

зарегистрированного 22 июня 2007 года (с внесенными изменениями от 02 ноября 2007 года, 21 

апреля 2008 года, 19 марта 2009 года, 18 мая 2009 года, 24 ноября 2009 года, 22 февраля 2010 года, 28 

мая 2010 года, 16 июля 2010 года, 25 августа 2010 года, 04 августа 2011 года,  09 ноября 2011 года, 24 

июля 2012 года,  26 декабря 2012 года, 10 июня 2013 года, 28 августа 2013 года, 08 октября 2013 года, 
27 января 2014 года, 25 февраля 2014 года, 22 мая 2014 года, 12 июня 2014 года, 30 июля 2014 года, 
03 октября 2014 года и 25 декабря 2014 года) (выпуск внесен в Государственный реестр ценных 

бумаг под №С59) (далее - Проспект) внести следующие изменения и дополнения: 

1. В таблице пункта 13 Проспекта следующую строку изложить в редакции: 
« 

Член Совета Директоров 

АО «Народный Банк Казахстана» 

Шаяхметова Умут Болатхановна 

1969 года рождения 

 22 января 2009 г. по настоящее время - Председатель 

Правления АО «Народный Банк Казахстана»; 
 27 марта 2009 г. по 31 декабря 2014 г. – член Совета 

директоров АО «Накопительный пенсионный фонд 

Народного Банка Казахстана, дочерняя организация 

АО «Народный Банк Казахстана»; 
 23 апреля 2009 г. по настоящее время - член Совета 

Директоров АО «Народный Банк Казахстана»  
                                                                                                                                                    »; 

2. В таблице пункта 14 Проспекта исключить строку следующего содержания: 
 « 

Заместитель Председателя 

Правления АО «Народный 

Банк Казахстана» 
 

Ускимбаев Кожамурат        

Бейсович 
 

     1954 года рождения 

 17 сентября 2007 г. по настоящее время - заместитель 

Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» 

Полномочия:  
- участвует в принятии коллегиальных решений; 
- выполняет иные функции, не противоречащие 

законодательству Республики Казахстан, Уставу и не 

отнесенные к компетенции других органов АО «Народный 

Банк Казахстана»; 
- осуществляет  иные функциональные обязанности,   

предусмотренные данной должностью, в том числе: 

- обеспечивает реализацию политики безопасности, охраны  
АО «Народный Банк Казахстана», возврата проблемных 

займов, разработку их стратегии и внесение предложений по 

их развитию; 

- обеспечивает возврат проблемных кредитов, переданных в 

производство соответствующего структурного 

подразделения; 

- обеспечивает работу по возмещению причиненного  
АО «Народный Банк Казахстана» ущерба, выработку и 

принятие превентивных мер по устранению причин, 

способствующих причинению такого вреда; 

- обеспечивает экономическую, внутреннюю, пожарную 

безопасность АО «Народный Банк Казахстана»; 

- осуществляет кураторство структурных подразделений в 

соответствии с внутренними документами АО «Народный 

Банк Казахстана»: Департамент безопасности, Департамент 

по работе с проблемными кредитами, Управление правового 

обеспечения проблемных займов, Региональный 

менеджмент, а также вопросов инкассации и охраны, в том 

числе: 

управление деятельностью курируемых структурных 

подразделений, контроль за их работой и работой 

дочерней компании АО «Народный Банк Казахстана», 

осуществляющей инкассацию; 

постановку задач перед руководителями курируемых 
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структурных подразделений и контроль их исполнения; 

участие в формировании, реструктуризации и 

упразднении структурных подразделений, 

установлении штатной численности; 

контроль исполнения руководителями курируемых 

структурных подразделений внутренних документов 

и/или распорядительных документов АО «Народный 

Банк Казахстана», поручений органов и иных 

руководящих работников АО «Народный Банк 

Казахстана»; 

согласование документов, регламентирующих 

деятельность дочерней компании АО «Народный Банк 

Казахстана», осуществляющей инкассацию; 

согласование вопросов приема на работу и 

расторжения трудовых договоров с работниками 

курируемых структурных подразделений в 

соответствии с внутренними документами АО 

«Народный Банк Казахстана», а также их поощрения и 

наложения на них дисциплинарных взысканий в 

соответствии с законодательством Республики 

Казахстан; 

оценку результатов деятельности и определение 

размера оплаты труда работников курируемых 

структурных подразделений, исходя из результатов их 

деятельности, в соответствии с порядком, 

установленным внутренними документами АО 

«Народный Банк Казахстана»; 

- осуществляет кураторство соответствующих 

функциональных направлений филиалов; 

- принимает участие в работе коллегиальных органов в 

соответствии с внутренними документами АО 

«Народный Банк Казахстана»; 

- осуществляет представительские функции по вопросам, 

входящим в его компетенцию, либо в соответствии с 

доверенностями, в государственных органах и иных 
организациях, в том числе в отношениях с физическими 

лицами, участие в переговорах и взаимоотношениях с 

третьими лицами от имени АО «Народный Банк 

Казахстана», а также с международными и 

общественными организациями; 

- осуществляет утверждение и/или подписание 

документов, в том числе, утверждение отчетов и актов, 

подписание договоров (дополнений, изменений к ним) по 

вопросам безопасности, охраны, а также по проблемным 

займам; 

- обеспечивает своевременное и качественное 

рассмотрение писем, заявлений и жалоб работников и 

граждан работниками курируемых подразделений АО 

«Народный Банк Казахстана». 
                                                                                                                                                »; 

3. Таблицу пункта 14 Проспекта дополнить строкой следующего содержания: 
 « 

Заместитель Председателя 

Правления АО «Народный 

Банк Казахстана» 
 

 16 февраля 2012 г. по 04 июля 2014 г. – заместитель 

Председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с 

экономической и коррупционной преступностью 

(финансовой полиции); 
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Боданов Айвар 

Жиреншеевич 
 

     1962 года рождения 

 23 сентября 2014 г. по 18 января 2015 г. – Директор 

Департамента безопасности АО «Народный Банк 

Казахстана»; 
 19 января 2015 г. по настоящее время - Заместитель 

Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» 

Полномочия:  
- участвует в принятии коллегиальных решений; 
- выполняет иные функции, не противоречащие 

законодательству Республики Казахстан, Уставу и не 

отнесенные к компетенции других органов АО «Народный 

Банк Казахстана»; 
- осуществляет  иные функциональные обязанности,   

предусмотренные данной должностью, в том числе: 

- обеспечивает реализацию политики безопасности, охраны  
АО «Народный Банк Казахстана», возврата проблемных 

займов, разработку их стратегии и внесение предложений 

по их развитию; 

- обеспечивает возврат проблемных кредитов, переданных в 

производство соответствующего структурного 

подразделения; 

- обеспечивает работу по возмещению причиненного  
АО «Народный Банк Казахстана» ущерба, выработку и 

принятие превентивных мер по устранению причин, 

способствующих причинению такого вреда; 

- обеспечивает экономическую, внутреннюю, пожарную 

безопасность АО «Народный Банк Казахстана»; 

- осуществляет кураторство структурных подразделений в 

соответствии с внутренними документами АО «Народный 

Банк Казахстана»: Департамент безопасности, Департамент 

по работе с проблемными кредитами, Управление 

правового обеспечения проблемных займов, Региональный 

менеджмент, а также вопросов инкассации и охраны, в том 

числе: 

управление деятельностью курируемых структурных 

подразделений, контроль за их работой и работой 

дочерней компании АО «Народный Банк Казахстана», 

осуществляющей инкассацию; 

постановку задач перед руководителями курируемых 

структурных подразделений и контроль их исполнения; 

участие в формировании, реструктуризации и 

упразднении структурных подразделений, установлении 

штатной численности; 

контроль исполнения руководителями курируемых 

структурных подразделений внутренних документов 

и/или распорядительных документов АО «Народный 

Банк Казахстана», поручений органов и иных 

руководящих работников АО «Народный Банк 

Казахстана»; 

согласование документов, регламентирующих 

деятельность дочерней компании АО «Народный Банк 

Казахстана», осуществляющей инкассацию; 

согласование вопросов приема на работу и расторжения 

трудовых договоров с работниками курируемых 

структурных подразделений в соответствии с 

внутренними документами АО «Народный Банк 
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Казахстана», а также их поощрения и наложения на них 

дисциплинарных взысканий в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан; 

оценку результатов деятельности и определение размера 

оплаты труда работников курируемых структурных 

подразделений, исходя из результатов их деятельности, в 

соответствии с порядком, установленным внутренними 

документами АО «Народный Банк Казахстана»; 

- осуществляет кураторство соответствующих 

функциональных направлений филиалов; 

- принимает участие в работе коллегиальных органов в 

соответствии с внутренними документами АО «Народный 

Банк Казахстана»; 

- осуществляет представительские функции по вопросам, 

входящим в его компетенцию, либо в соответствии с 

доверенностями, в государственных органах и иных 

организациях, в том числе в отношениях с физическими 

лицами, участие в переговорах и взаимоотношениях с 

третьими лицами от имени АО «Народный Банк 

Казахстана», а также с международными и общественными 

организациями; 

- осуществляет утверждение и/или подписание документов, 

в том числе, утверждение отчетов и актов, подписание 

договоров (дополнений, изменений к ним) по вопросам 

безопасности, охраны, а также по проблемным займам; 
- обеспечивает своевременное и качественное рассмотрение 

писем, заявлений и жалоб работников и граждан 

работниками курируемых подразделений АО «Народный 

Банк Казахстана». 
                                                                                                                                                     »; 

4. В таблице пункта 14 Проспекта следующую строку изложить в редакции: 
« 
Председатель Правления  
АО «Народный Банк 

Казахстана» 
17.  

Шаяхметова Умут  
Болатхановна 

 
1969 года рождения 

 22 января 2009 г. по настоящее время - Председатель 

Правления АО «Народный Банк Казахстана»; 
 27 марта 2009 г. по 31 декабря 2014 г. – член Совета 
директоров АО «Накопительный пенсионный фонд 

Народного Банка Казахстана, дочерняя организация АО 

«Народный Банк Казахстана»; 
 23 апреля 2009 г. по настоящее время - член Совета 

Директоров АО «Народный Банк Казахстана»  
 

Полномочия: осуществляет оперативное руководство 

деятельностью АО «Народный Банк Казахстана», в том 

числе: 
- организует работу Правления АО «Народный Банк 

Казахстана»; 
- организует выполнение решений Общего собрания 

акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и Совета 

директоров; 
- без доверенности действует от имени АО «Народный Банк 

Казахстана» в отношениях с третьими лицами; 
- выдает доверенности на право представления АО 

«Народный Банк Казахстана» в его отношениях с третьими 

лицами; 
- осуществляет прием, перемещение и увольнение 

работников АО «Народный Банк Казахстана», за 

исключением случаев, установленных Законом РК «Об 








