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«Еңбекке жарамсыздық парағын төлеу» полисін сатып алу үшін кешбэк» акциясын өткізу шарттары 

 

1. Акция ұйымдастырушысы (бұдын әрі – Акция): «Home Credit Bank» АҚ (бұдан әрі – Банк). 

2. Акцияны өткізу мерзімі 22.02.2023 – 22.04.2023. 

3. Акция қатысушылары: Эмитенті Банк болып табылатын Home Card, Home Card Lite 2.0 (бұдан әрі 

– Карточка) төлем дебет карточкалары бар немесе науқан кезеңінде ресімдеген жеке тұлғалар 

резиденттер (бұдан әрі – Клиенттер).  

4. Акцияны қорытындылау мекенжайы: Банктің бас кеңсесі, Алматы қ., Назарбаев даңғылы, 248 

(бұдан әрі – БК). Акция қорытындысы 12.05.2023 дейін өтеді. Акция туралы ақпарат Банк 

сайтында, мобильді қосымшасында (бұдан әрі – МБ) жарияланымдар арқылы таратылады. 

5. Акцияны өткізу тәртібі: 

5.1. Клиент Банктің мобильді қосымшасында (бұдан әрі – МБ) өз атына «Еңбекке жарамсыздық 

парағын төлеу» сақтандыру полисін қолма-қол ақшасыз Home Card немесе Home Card Lite 2.0 

дебет карточкасымен 14 900 (он төрт мың тоғыз жүз) теңгеге ресімдеп, төлем карточкасын 

ұстаушының, яғни жеке тұлғаның төлем карточкасының бонустық шотына транзакция 

сомасынан 10% кешбэк алады. 

5.2. Кешбэк тек бір сақтандыру полисін сатып алу үшін есептеледі. 

   5.3. Клиенттерге бонустарды есептеу айына бір рет, төлем жүргізілген айдың соңғы   

   жұмыс күнінде, бірақ төлем жасалған сәттен бастап күнтізбелік 15 күннен ерте емес   

   жүргізіледі. Егер төлем жасалған сәттен бастап есептеу күніне дейін күнтізбелік 15 күннен кем 

уақыт өтсе, онда  

   бұл жағдайда есептеу келесі айдың соңғы жұмыс күні жүргізіледі. 

   5.4. Акция бойынша бонус Карточкалардың қолданыстағы шарттарына сәйкес көзделген    

   кешбэкке қосымша есептеледі және кешбэктің ай сайынғы лимитіне енгізілмейді.  

   5.5. Карточка бойынша көзделген кешбэкті төлеу осындай шарттарға сәйкес  

    қалыпты тәртіпте жүзеге асырылады. 

   5.6. Акция бонусын Клиент бонустық шоттан карточкаға аудара және  

   оны қалауы бойынша жұмсай алады. 

   5.7. Клиенттің бонустық шотындағы бонустың қолданылу мерзімі оның картасының шарттары 

бойынша   

   бонустардың қолданылу мерзіміне сәйкес келеді. 

 

6. Акцияға Банк қызметкерлері қатыса алады. 

 

7. Акцияға қатысу фактісі қатысушылардың Акция шарттарымен толық келісетіндігін растайды. 

8. Шағымдарды қарау ережелері. 

 

Акцияны өткізуді ұйымдастыруға байланысты шағымдарды қатысушылар жалпы режимде және 

келесі мекенжай бойынша жібере алады: client@homecredit.kz. Ұйымдастырушылар 

Қатысушылардың наразылықтарына қатысты шешімді қабылдағаннан кейін күнтізбелік 30 күннен 

кешіктірмей шығарады. 

 

9. Банк кез келген уақытта Акцияны жою немесе ұзарту, жүлде қорының мөлшері мен құрамын 

өзгерту, сондай-ақ осы Шарттарды қажеттілік туындаған жағдайда өзгерту құқығын өзіне 

қалдырады. 
 

 

Условия проведения акции «Кешбек за покупку полиса «Оплата Больничного Листа» 
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1. Организатор Акции (далее - Акция): АО «Home Credit Bank» (далее – Банк). 

2. Срок проведения Акции 22.02.2023 – 22.04.2023. 

3. Участники Акции: физические лица резиденты (далее Клиенты) – имеющие или оформившие в 

период акции платежные дебетные карточки Home Card, Home Card Lite 2.0 (далее Карточка) 

эмитентом которых является Банк.  

4. Место подведения итогов Акции: Головной офис Банка, г. Алматы, пр. Назарбаева 248 (далее - 

ГО). Итоги акции будут подводиться до 12.05.2023. Информация об Акции распространяется 

путем публикаций на сайте Банка, в мобильном приложении Банка (далее МБ). 

5. Порядок проведения Акции: 

5.1. Клиент в мобильном приложении Банка (далее МБ), оформляет страховой полис «Оплата 

больничного листа» на свое имя, оплачивает его стоимость 14 900 (четырнадцать тысяч 

девятьсот) тг. безналичным платежом дебетной карточкой Home Card или Home Card Lite 2.0 и 

получает 10% кешбек от суммы транзакции на бонусный счет платежной карточки физического 

лица держателя платежной карточки. 

5.2. Кешбек начисляется за покупку только одного страхового полиса. 

   5.3. Начисление бонусов Клиентам будет производиться один раз в месяц, в последний рабочий   

   день месяца, в котором была проведена оплата, но не ранее 15 календарных дней с момента   

   оплаты. Если с момента оплаты до даты начисления прошло менее 15 календарных дней, то в  

   таком случае начисление производится в последний рабочий день следующего месяца. 

   5.4. Бонус по Акции начисляется дополнительно к кешбеку, предусмотренному по действующим    

   условиям Карточек, и не включается в ежемесячный лимит кешбека.  

   5.5. Выплата кэшбэка, предусмотренного по Карточке, осуществляется в обычном режиме в  

    соответствии с такими условиями. 

   5.6. Бонус Акции может быть переведен Клиентом с бонусного счета на карточку и потрачен по  

   его усмотрению. 

   5.7. Срок действия бонуса на бонусном счете клиента, будет соответствовать сроку действия   

   бонусов по условиям его карты. 

 

6. В Акции могут принимать участие работники Банка. 

 

7. Факт участия в Акции подтверждает, что участники полностью согласны с условиями Акции. 

8. Правила рассмотрения жалоб. 

 

Жалобы, связанные с организацией проведения акции, Участники могут направлять в общем режиме 

и по следующему адресу: client@homecredit.kz. Организаторы выносят решение относительно 

претензий Участников не позднее 30 календарных дней после получения таковых. 

 

9. Банк оставляет за собой право в любое время отменить или продлить Акцию, изменить размер и 

состав призового фонда, равно как и изменить настоящие Условия так, как он сочтет нужным. 
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