«Миллионерлер клубы!» бірлескен жарнамалық акцияны өткізу шарттары
«Home Credit Bank» АҚ, «Еуропалық сақтанудыру компаниясы» АҚ
және «Amanat» Сақтандыру компаниясы» АҚ
1. Жалпы шарттар:
1.1 «Миллионерлер клубы!» жарнамалық акцияның ұйымдастырушылары: «Home Credit
Bank» АҚ (бұдан әрі – Банк), «Еуропалық сақтанудыру компаниясы» АҚ және «Amanat»
Сақтандыру компаниясы» АҚ.
1.2 Сақтандырушылар: «Еуропалық сақтанудыру компаниясы» АҚ (бұдан әрі – ЕСК) және
«Amanat» Сақтандыру компаниясы» АҚ (бұдан әрі – Аманат)
1.3 Жарнамалық акцияның қатысушылары – бір немесе бірнеше ерікті сақтандыру шарттарын
ресімдеген жеке тұлғалар (оның ішінде бейрезиденттер): «ОТБАСЫН ҚОРҒАУ – Жеке/Ерлізайыптыларға/Балалы отбасыларға/Ата-аналарға» (бұдан әрі – ОҚ), «Еңбекке жарамсыздық
парағын төлеу» (бұдан әрі – ЕЖПТ), «Заңды қорғау» (бұдан әрі – ЗҚ) және «Шаңырақ» Банк
Бөлімшелерінде қолма-қол/қолма-қол емес есеп айырысу арқылы және Банк шағын
кеңселерінде (бұдан әрі – Банк бөлімшелері) терминалдар/қолма-қол ақшасыз есеп айырысу
арқылы немесе ПОС канал сауда нүктелерінде (Алдиден басқа) төлеу арқылы, сондай-ақ
Home Credit Bank Kazakhstan мобильді қосымшасы немесе сайты арқылы (бұдан әрі – Банктің
интернет-ресурсы) мобильді қосымшада немесе Банктің сайтында онлайн режимінде ЕЖПТ
ерікті сақтандыру шартын жасасу өтінімі.
1.4 Жарнамалық акцияны өткізу кезеңі 01.10.2022 ж. бастап 30.11.2022 ж. дейін (қоса алғанда)
2. Жарнамалық акцияны өткізу орны (аумағы):
2.1 Жарнамалық акция Қазақстан Республикасының аумағында Банктің бөлімшелерінде және
интернет-ресурстарында өткізіледі.
3. Жарнамалық акцияны өткізу мерзімі:
3.1 Жарнамалық акцияны өткізу кезеңі 2022 жылғы 01 қазаннан бастап 2022 жылғы 30
қарашаға дейін (қоса алғанда).
4. Жарнамалық акцияға қатысу ережелері.
4.1. Other VAS StandAlone қосымша өнімдерін ресімдеген жарнамалық акцияның
қатысушылары: ОҚ, ЕЖПТ, ЗҚ, Шаңырақ Банк бөлімшелерінде қолма-қол/қолма-қол ақшасыз
есеп айырысумен және ПОС канал сауда нүктелерінде бөліп төлеу арқылы, сондай-ақ Банктің
интернет-ресурсында ЕЖПТ онлайн қолма-қол ақшасыз төлеммен, номиналы 1 000 000, 00
(бір миллион) теңге болатын 10 (он) жүлденің біреуінің ұтыс ойынына қатысады. Жүлде
қорының жалпы сомасы 10 000 000,00 (он миллион) теңге.
4.2. Жүлделер ұтыс ойыны келесі күндерде өткізіледі:
1) 17.10 (1.10 - 14.10 (қоса алғанда) аралығында Ерікті сақтандыру шарттарын
ресімдеген клиенттер арасында) – 2 жеңімпаз
2) 31.10(15.10 - 28.10 (қоса алғанда) аралығында Ерікті сақтандыру шарттарын
ресімдеген клиенттер арасында) – 2 жеңімпаз
3) 14.11 (28.10 - 11.11 (қоса алғанда) аралығында Ерікті сақтандыру шарттарын
ресімдеген клиенттер арасында) – 2 жеңімпаз
4) 28.11(12.11 - 25.11 (қоса алғанда) аралығында Ерікті сақтандыру шарттарын
ресімдеген клиенттер арасында) – 2 жеңімпаз
5) 12.12(25.11 - 30.11 (қоса алғанда) аралығында Ерікті сақтандыру шарттарын
ресімдеген клиенттер арасында) – 2 жеңімпаз
Барлығы 5 ұтыс ойыны және 10 жеңімпаз.
4.3. ОҚ, ЕЖПТ, ЗҚ, Шаңырақ Банк бөлімшелерінде қолма-қол/қолма-қол ақшасыз есеп
айырысумен және ПОС канал сауда нүктелерінде бөліп төлеу арқылы, сондай-ақ Банктің
интернет-ресурсында ЕЖПТ онлайн қолма-қол ақшасыз төлеммен ресімдеген Ерікті
сақтандыру шарттарын ресімдегеннен кейін 14 күн ішінде бұзған клиенттерге жүлде
төленбейді.
This item's classification is Internal. It was created by and is in property of the Home Credit Group. Do not distribute outside of the
organization.

6.4. Жарнамалық акцияға Банк қызметкерлері, Банкпен үлестес, Жарнамалық акцияның

нәтижесіне ықпал ете алатын тұлғалар қатыса алмайды.
5. Жарнамалық акцияның жүлде қорының ұтыс ойынын өткізу тәртібі
5.1. Жүлде қорының ұтыс ойыны осы Шарттардың 6.2-тармағында көрсетілген мерзімдерде
Алматы қаласы, Н. Назарбаев даңғылы, 248 мекенжайы бойынша Банктің бас кеңсесінде
Жарнамалық акцияға қатысушылардың қатысуынсыз өткізіледі және Банктің әлеуметтік
желілерінде онлайн көрсетіледі.
5.2. Ұтыс ойындарына 4.2-тармағында көрсетілген кезеңдерде ресімделген Шарттар қатысады.
5.3. Жарнамалық акцияға қатысушылар арасында ұтыс ойынын өткізу үшін Банк Басқарма
Төрағасының бұйрығымен бекітілген, кемінде 3 (үш) мүшеден тұратын комиссия құрады.
5.4. Комиссия мүшелерінің міндеттері:
- Жарнамалық акцияның жүлде қорының ұтыс ойынын өткізу;
- жеңімпаздарды көрсете отырып, тиісті Хаттамаға қол қою арқылы Жарнамалық акцияға
қатысушылар арасында ұтыс ойынын өткізу нәтижелерін растау.
5.5. Жарнамалық акцияға қатысушылар арасындағы ұтыс ойыны бағдарламалық
жасақтаманың көмегімен Жарнамалық акцияны өткізу кезеңінде Банктің деректер базасында
тіркелген Шарттың нөмірін кездейсоқ анықтау қағидатына негізделген және комиссияның
қатысуымен өткізіледі. Бірнеше қосымша өнімді ресімдеген клиенттер ұтыс ықтималдығын
арттыру үшін әрбір ресімделген шарт нөмірі бойынша Банктің Деректер базасында тіркеледі.
Кездейсоқ сандарды генерациялау алгоритмі бар БЖ Банктің деректер базасында Шарттың 1
(бір) нөмірін таңдайды. Бағдарламада таңдалған шарт нөмірі экранда тіркеледі және
Жарнамалық акцияның Жеңімпазын айқындайды.
5.6. Жарнамалық акцияға қатысушылар арасында ұтыс ойынын өткізу нәтижелері ұтыс
қорытындысының тиісті Хаттамасына енгізіледі, оған Комиссияның барлық мүшелері қол
қояды.
5.7. Жарнамалық акция нәтижелері түпкілікті болып табылады және қайта қаралмайды.
5.8. Банк Жарнамалық акция бойынша әрбір ұтыс ойынын өткізгеннен кейін 3 (үш) жұмыс
күні ішінде Шарттың жарамдылығы және Жарнамалық акция талаптарының сақталуы
тұрғысынан сараптама жүргізеді.
5.9. Жарнамалық акцияның жүлде қорының әрбір ұтыс ойынын өткізу нәтижелерін ұтыс
ойыны өткізілген күні Қосымша өнімдерді әзірлеу басқармасының (бұдан әрі – ҚӨӘБ)
қызметкері сараптамаға береді. Қауіпсіздік департаменті мен Қызметкерлермен жұмыс
жөніндегі департамент жеңімпаздың Жарнамалық акция шарттарының 1.3 және 4.3
тармақтарына сәйкестігіне сараптаманы ұтыс нәтижелерін алғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні
ішінде жүргізеді. Шарттың жарамсыздығы немесе оның Жарнамалық акцияның талаптарына
сәйкес келмеуі фактісі анықталған жағдайда Қатысушы жеңімпаз деп таныла алмайды.
6. Бас жүлдені алу және Тараптардың өзара әрекет жасау тәртібі
6.1. 1 000 000 (бір миллион) теңге ұтып алған Жарнамалық акцияның жеңімпаздары туралы
ақпарат сараптама жүргізілгеннен кейін Жарнамалық акцияны ұйымдастырушының
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орналастырылады. Барлығы 10 жеңімпаз болады.
6.2. Банктің ҚӨӘБ қызметкері сараптама жүргізгеннен кейін жеңімпаздың деректерін (атыжөні, ЖСН және телефон нөмірі) филиал директорына / өңірлердегі сату бағытының
басшыларына (бұдан әрі – СББ) жібереді.
6.3. СББ деректерді алғаннан кейін 2 (екі) жұмыс күні ішінде байланыс телефонының
көрсетілген нөмірі бойынша Жарнамалық акция ұтыс ойынының жеңімпазымен байланысады,
Жарнамалық акциябойынша жүлдені алғаны туралы хабардар етеді және Жүлдені алу актісіне
қол қою үшін күнін, уақытын және банк бөлімшесінің мекенжайын белгілейді.
6.4. Жүлдені алу үшін Жеңімпаз ұтыс туралы хабарламаны алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс
күні ішінде Банктің кез келген филиалының бөлімшесіне және/немесе СББ басқарушысына ҚР
заңнамасына сәйкес жеке басын куәландыратын құжатты (түрнұсқасын) ұсынуы және
Жүлдені алу/аудару актісіне қол қоюы қажет.
This item's classification is Internal. It was created by and is in property of the Home Credit Group. Do not distribute outside of the
organization.

6.5. СББ немесе оны алмастыратын тұлға Жеңімпазға қол қою үшін Жүлдені алу/аудару
актісін (№1 Қосымша) ұсынуға, жеке куәліктің скан көшірмесін жасауға және Жеңімпаздың 1
000 000 теңгелік сертификатпен фотосуретін жасауға міндетті. Сертификаттың түпнұсқасы
жеңімпазға беріледі.
6.6. Жеңімпаз жүлдеден бас тартқан жағдайда ол Жүлдеден бас тарту актісін толтырады (№2
Қосымша). СББ немесе оны алмастыратын тұлға жеке басын куәландыратын құжаттың
көшірмесін және Жүлдеден бас тарту актісінің скан. көшірмесін 8.6-тармақта көрсетілген
электрондық поштаға жіберуге, сондай-ақ кеңсе арқылы Алматы қаласы, Н. Назарбаев
даңғылы 248, «Home Credit Bank» АҚ мекенжайы бойынша Жүлдеден бас тарту актінің
түпнұсқасын НҚ және ТМҚ есепке алу бөліміне жіберуге міндетті.
6.7. Егер тапсыру жеңімпаздың кінәсінен (Банк қызметкері белгілеген уақытта тапсыру үшін
келмеу; осы Шарттардың 6.4-тармағында келтірілген тиісті құжаттарды ұсынбау) өткізілмесе,
Банктің қызметкерлері сақтандыру шартында көрсетілген байланыс нөмірлері бойынша
клиентпен байланыса алмаған, Жүлдеден бас тарту актісіне қол қойылған болса немесе клиент
қайтыс болған жағдайда сыйақы қоры ойнатылмаған болып есептеледі де, Банктің меншігі
болып қалады.
6.8. Егер жүлде тапсырылмаса (осы шарттардың 6.7-тармағында көрсетілген жағдайларда),
табыс етілмеген жарнамалық акцияның жүлде қоры 4.2-тармақта көрсетілген ұтыс ойыны
өткізілген күннен кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде қайта ойнатылады.
6.9. Ұтысты тапсыру Қазақстан Республикасының аумағында ғана жүзеге асырылады.
6.10. Жарнамалық акцияның жүлде қорына меншік құқығы Жүлдені алу/аудару актісіне қол
қойылғаннан кейін Жеңімпазға өтеді.
6.11. Банк 1 000 000 (бір миллион) теңге мөлшеріндегі жүлдені Жүлдені алу/аудару актісінде
Жеңімпаз көрсеткен ағымдағы шотқа/дебет картасына Ұтыс өткізу хаттамасының, Жүлдені
алуға қол қойылған актінің, Жеңімпаздың жеке куәлігінің скан-көшірмелері негізінде және
сақтандыру шартының бұзылуына қосымша тексеруден кейін Жүлдені алу/аудару актісіне қол
қойылғаннан кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде аударады.
7.
Қорытынды ережелер
7.1. Жарнамалық акцияға қатысу фактісі оның қатысушылары олардың аты-жөндері,
фотосуреттері және басқа да көрнекі бейнелері жарнамалық мақсаттарда пайдаланылуы
мүмкін екендігімен келісетіндігін білдіреді.
7.2. Жарнамалық акцияға қатысу фактісі Қатысушының осы Шарттармен толық келісетінін
растайды.
7.3. Жарнамалық акцияны өткізуді ұйымдастыруға байланысты шағымдар келесі
мекенжайға жіберіледі: client@homecredit.kz. Ұйымдастырушылар Қатысушылардың
шағымдарына қатысты шешімді шағымды қабылдағаннан кейін 30 күнтізбелік күннен
кешіктірмей шығарады.
7.4. Ұйымдастырушылар кез келген уақытта жарнамалық акцияны болдырмауға немесе
ұзартуға, сондай-ақ осы шарттарды қажет деп санайтындай өзгертуге құқылы.
Ұйымдастырушылар Банк сайтындағы жарнамалық акция шарттарының өзгергені туралы
ақпаратты қатысушылардың назарына уақтылы жеткізеді.

«Home Credit Bank» АҚ

This item's classification is Internal. It was created by and is in property of the Home Credit Group. Do not distribute outside of the
organization.

«Миллионерлер клубы!»
Жарнамалық акцияны өткізу Шарттарына
№ 1 Қосымша
Бас жүлдені алу/аудару актісі
Мен__________________________________________________________________________,
жеке
басын
куәландыратын
құжаттың
нөмірі
(жеке
куәлік,
төлқұжат)
№____________________берілді ____________________________ (күні) ___________________
(құжатты берген орган), ЖСН______________________, Сақтандыру Шарты №
______________________ «Home Credit Bank» АҚ (бұдан әрі – Банк), «Еуропалық
сақтанудыру компаниясы» АҚ және «Amanat» Сақтандыру компаниясы» АҚ ұйымдастырған
01.10.2022-30.11.2022 ж. (қоса алғанда) аралығында жүргізілетін «Миллионерлер клубы!»
біріккен жарнамалық акцияның қатысушысы екендігі туралы хабардар екенімді және
№________________ ағымдағы шотқа/дебет картасына 1 000 000 (бір миллион) теңге жүлде
алу үшін деректемелерді растаймын (деректемелері көрсетілген анықтама қоса берілсін).
ОҚ, ЕЖПТ, ЗҚ, «Шаңырақ» Ерікті сақтандыру шартын ресімдегеннен кейін ол 14 күн ішінде
бұзылған жағдайда жүлде төленбейді.

Күні_______________
Қолы________________

Мен_________________________________________________________________________,
«Home Credit Bank» АҚ (бұдан әрі – Банк), «Еуропалық сақтанудыру компаниясы» АҚ және
«Amanat» Сақтандыру компаниясы» АҚ ұйымдастырған «Миллионерлер клубы!» біріккен
Жарнамалық акцияның қатысушысымын және мен аты-жөнімді, фотосуреттерді,
бейнежелілер мен сұхбаттарды жарнамалық мақсатта өтеусіз негізде пайдалануға келісімімді
беремін.

Күні_______________
Қолы_______________

«Home
Credit
Bank»
This item's classification is Internal. It was created by and is in property of the Home Credit Group. Do not
distribute
outside
of theАҚ
organization.

«Миллионерлер клубы!»
Жарнамалық акцияны өткізу Шарттарына
№2 Қосымша

Жүлдеден бас тарту актісі

Мен____________________________________________________________________________,
жеке
басын
куәландыратын
құжаттың
нөмірі
(жеке
куәлік,
төлқұжат)
№____________________берілді ____________________________ (күні) ___________________
(құжатты берген орган), ЖСН______________________, Сақтандыру Шарты №
______________________ «Home Credit Bank» АҚ (бұдан әрі – Банк), «Еуропалық
сақтанудыру компаниясы» АҚ және «Amanat» Сақтандыру компаниясы» АҚ ұйымдастырған,
01.10.2022-30.11.2022 ж. (қоса алғанда) аралығында жүргізілетін «Миллионерлер клубы!»
біріккен жарнамалық акцияның қатысушысы екендігі туралы хабардар екенімді растаймын
және осымен 1 000 000 (бір миллион) теңге жүлде алудан бас тартамын.
Одан әрі «Home Credit Bank» АҚ-ға наразылығым болмайды.

Күні_______________
Қолы________________

This item's classification is Internal. It was created by and is in property of the Home Credit Group. Do not distribute outside of the
organization.

Условия проведения совместной рекламной акции «Клуб миллионеров!»
АО «Home Credit Bank», АО «Европейская страховая компания»
и АО «Страховая компания «Amanat»
1. Общие положения:
1.1 Организаторы рекламной акции «Клуб миллионеров»: АО «Home Credit Bank» (далее –
Банк), АО «Европейская страховая компания» и АО «Страховая компания «Amanat».
1.2 Страхователи: АО «Европейская страховая компания» (далее - ЕСК) и АО «Страховая
компания «Amanat» (далее - Аманат)
1.3 Участники рекламной акции – физические лица (в том числе не резиденты) оформившие
один или несколько договоров добровольного страхования: «ЗАЩИТА СЕМЬИ –
Индивидуальная/Супругам/Семье с детьми/Родителям» (далее - ЗС), «Оплата Больничного
Листа» (далее – ОБЛ), «Юридическая защита» (далее – ЮЗ) и «Шанырак» за
наличный/безналичный расчёт в Отделениях и через терминалы/безналичный расчёт
Микроофисах Банка (далее – отделения Банка) или в рассрочку в торговых точках ПОС
канала (кроме Алди), а так же заполнившие через мобильное приложение или сайт Home
Credit Bank Kazakhstan (далее – интернет-ресурс Банка) заявку на заключение договора
добровольного страхования ОБЛ онлайн в мобильном приложении или на сайте Банка.
1.4 Период проведения рекламной акции с 01.10.2022 по 30.11.2022 г. (включительно)
2. Место (территория) проведения рекламной акции:
2.1 Рекламная акция проводится на территории Республики Казахстан в отделениях и
интернет-ресурсах Банка.
3. Сроки проведения рекламной акции:
3.1 Период проведения рекламной акции с 01 октября 2022 года по 30 ноября 2022 года
(включительно).
4. Правила участия в рекламной акции
4.1. Участники рекламной акции, оформившие дополнительные продукты Other VAS
StandAlone: ЗС, ОБЛ, ЮЗ, Шанырак в отделениях Банка за наличный/безналичный расчёт и в
рассрочку в торговых точках ПОС канала, а также ОБЛ онлайн безналичным платежом на
интернет-ресурсе Банка, участвуют в розыгрыше одного из 10 (десяти) призов номиналом
1 000 000, 00 (один миллион) тенге каждый. Общая сумма призового фонда 10 000 000,00
(десять миллионов) тенге.
4.2. Розыгрыш призов проводится в следующие даты:
1) 17.10 (среди клиентов, оформивших Договоры добровольного страхования в период
с 1.10 по 14.10 включительно) – 2 победителя
2) 31.10 (среди клиентов, оформивших Договоры добровольного страхования в период
с 15.10 по 28.10 включительно) – 2 победителя
3) 14.11 (среди клиентов, оформивших Договоры добровольного страхования в период
с 28.10 по 11.11 включительно) – 2 победителя
4) 28.11 (среди клиентов, оформивших Договоры добровольного страхования в период
с 12.11 по 25.11 включительно) – 2 победителя
5) 12.12 (среди клиентов, оформивших Договоры добровольного страхования в период
с 25.11 по 30.11 включительно) – 2 победителя
Итого 5 розыгрышей и 10 победителей.
4.3. Клиентам, расторгнувшим в течение 14 дней после оформления Договоры добровольного
страхования: ЗС, ОБЛ, ЮЗ, «Шанырак» оформленные в отделениях Банка за
наличный/безналичный расчёт и в рассрочку в торговых точках ПОС канала, а также ОБЛ
онлайн безналичным платежом на интернет-ресурсе Банка, приз выплачиваться не будет.
6.4. В рекламной акции не могут принимать участие: работники Банка, аффилированные с
Банком лица, способные повлиять на результат Рекламной акции.
5. Порядок проведения розыгрыша призового фонда Рекламной акции
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5.1. Розыгрыш призового фонда проводится без допуска участников Рекламной акции в
Головном офисе Банка по адресу: г. Алматы, пр. Н. Назарбаева, 248, в сроки, указанные в п.
6.2. настоящих Условий и транслируется онлайн в соц. сетях Банка.
5.2. В розыгрышах принимают участие Договоры, оформленные в периоды указанные в п.4.2.
5.3. Для проведения розыгрышей между участниками Рекламной акции Банком формируется
комиссия, утвержденная приказом Председателя Правления Банка, состоящая не менее, чем из
3 (трех) членов.
5.4. В функции членов комиссии входит:
- проведение розыгрышей призового фонда Рекламной акции;
- подтверждение результатов проведения розыгрышей между участниками Рекламной акции
путем подписания соответствующего Протокола с указанием победителей.
5.5. Розыгрыши между участниками Рекламной акции основаны на принципе случайного
определения номера Договора, зарегистрированного в Базе данных Банка в период проведения
рекламной акции, при помощи программного обеспечения и проводится в присутствии
комиссии. Клиенты, оформившие нескольких дополнительных продуктов, регистрируются в
Базе данных Банка по каждому оформленному номеру договора для увеличения вероятности
выигрыша. ПО с алгоритмом генерации случайных чисел выбирает 1 (один) номер договора в
Базе данных Банка. Выбранный программой номер договора фиксируется на экране и
определяет Победителя Рекламной акции.
5.6. Результаты проведения розыгрышей между участниками Рекламной акции заносится в
соответствующий Протокол итогов розыгрыша, который подписывается всеми членами
комиссии.
5.7. Результаты проведения Рекламной акции являются окончательными и не подлежат
пересмотру.
5.8. Банк производит экспертизу после проведения каждого розыгрыша по Рекламной акции в
течение 3 (трех) рабочих дней на предмет действительности Договора и соблюдения условий
Рекламной акции.
5.9. Результаты проведения каждого розыгрыша призового фонда Рекламной акции в день
проведения розыгрыша передаются работником Управления разработки дополнительных
продуктов (далее – УРДП) на экспертизу. Экспертиза проводится Департаментом
безопасности и Департаментом по работе с персоналом на соответствие победителя п.1.3 и 4.3
условий рекламной акции, в течение 3 (трех) рабочих дней после получения результатов
розыгрыша. В случае установления факта недействительности договора или его
несоответствия условиям рекламной акции, Участник не может быть признан победителем.
6. Порядок получения Главного приза и взаимодействия сторон
6.1. Информация о Победителях Рекламной акции, выигравших 1 000 000 (один миллион)
тенге, размещается на сайте Организатора Рекламной акции www.homecredit.kz (home.kz) и в
группах социальных сетей, после проведения экспертизы. Всего 10 победителей.
6.2. Работник УРДП Банка после проведения экспертизы отправляет данные победителя
(ФИО, ИИН и номер телефона) директору филиала / руководителям направления продаж в
регионах (далее – РНП).
6.3. РНП в течение 2 (двух) рабочих дней после получения данных связывается c Победителем
розыгрыша Рекламной акции по указанному номеру контактного телефона, уведомляет о
получении приза по Рекламной акции и назначает дату, время и адрес отделения Банка для
подписания Акта на получение приза.
6.4. Для получения приза Победителю необходимо в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
получения уведомления о выигрыше, предоставить Управляющему отделением и/или РНП
любого филиала Банка документ, удостоверяющий личность (оригиал) согласно
законодательству РК, и подписать Акт на получение/перечисление приза.
6.5. РНП или лицо его заменяющее обязаны предоставить Победителю Акт на
получение/перечисление приза (Приложение №1) для подписания, сделать скан удостоверения
личности и сделать фото победителя с Сертификатом 1 000 000 тенге. Оригинал сертификата
вручается победителю.
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organization.

6.6. В случае отказа победителя от приза, победитель заполняет Акт отказа от приза
(Приложение №2). РНП или лицо, его заменяющее, обязаны отправить скан. копии документа,
удостоверяющего личность и скан-копию Акта отказа от приза на электронную почту,
указанную в п. 8.6, а также отправить через канцелярию оригинал Акта об отказе от приза по
адресу: г. Алматы, пр. Н. Назарбаева 248, АО «Home Credit Bank» на отдел по учету ОС и
ТМЗ.
6.7. Призовой фонд считается не разыгранным и остается собственностью Банка, в случае
если: вручение не состоялось по вине победителя (не явился для вручения в назначенное
работником Банка время; не предоставил соответствующие документы, указанные в п. 6.4
настоящих Условий), работники Банка не смогли связаться с клиентом по контактным
номерам, указанным в страховом договоре, подписал Акт отказа от приза или в случае смерти
клиента.
6.8. В случае, если вручение не состоялось (в случаях указанных в п. 6.7 настоящих Условий),
не врученный призовой фонд рекламной акции разыгрывается повторно, в течение 10 (десять)
рабочих дней, после даты проведения розыгрыша, указанного в п. 4.2.
6.9. Вручение выигрыша осуществляется только на территории Республики Казахстан.
6.10. Право собственности на призовой фонд рекламной акции переходит к Победителю
после подписания Акта на получение/перечисления приза.
6.11. Приз в размере 1 000 000 (один миллион) тенге перечисляется Банком на текущий
счет/дебетовую карту, указанные Победителем в Акте на получение/перечисление приза, в
течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Акта на получение/перечисление приза
победителем, на основании Протокола проведения розыгрыша, Подписанного Акта на
получение приза и скан-копии удостоверения личности Победителя и дополнительной
проверки на расторжение страхового договора.
7.
Заключительные положения
7.1. Факт участия в рекламной акции подразумевает, что ее Участники соглашаются с тем,
что их имена, фамилии, фотографии и прочие визуальные изображения могут быть
использованы в рекламных целях.
7.2. Факт участия в рекламной акции подтверждает, что Участник полностью согласен с
настоящими условиями.
7.3. Жалобы, связанные с организацией проведения рекламной акции могут быть
направлены по следующему адресу: client@homecredit.kz. Организаторы выносят решение
относительно поступивших жалоб не позднее 30 календарных дней после получения таковых.
7.4. Организаторы оставляют за собой право в любое время отменить или продлить
рекламную акцию, равно как и изменить настоящие условия так, как они сочтут нужным.
Организаторы своевременно доводит до сведения Участников информацию об изменении
условий рекламной акции на сайте Банка.

Приложение №1
к Условиям проведения Рекламной акции
АО «Home Credit Bank»
«Клуб миллионеров»
This item's classification is Internal. It was created by and is in property of the Home Credit Group. Do not distribute outside of the
organization.

Акт на получение/перечисление Главного приза
Я__________________________________________________________________________,
номер документа удостоверяющего личность (удостоверение личности, паспорт)
№____________________выдано
____________________________
(дата)
___________________ (орган, выдавший документ), ИИН______________________, Страховой
Договор № ______________________ уведомлен(а), что являюсь участником совместной
рекламной акции «Клуб миллионеров!» проводимой АО «Home Credit Bank», АО
«Европейская Страховая Компания» и АО «Страховая компания «Amanat» в период с
01.10.2022 по 30.11.2022 г. (включительно) и подтверждаю реквизиты на получение приза
1 000 000 (один миллион) тенге на текущий счет/дебитную карту №________________
(приложить справку с реквизитами).
В случае расторжения в течение 14 дней после оформления Договора добровольного страхования:
ЗС, ОБЛ, ЮЗ, «Шанырак», приз выплачиваться не будет.

Дата_______________
Подпись________________

Я_________________________________________________________________________,
являюсь участником совместной Рекламной акции «Клуб миллионеров» проводимой АО
«Home Credit Bank», АО «Европейская Страховая Компания» и АО «Страховая компания
«Amanat» и даю свое согласие на использование ФИО, фотографий, видеосюжета и интервью
в рекламных целях на безвозмездной основе.

Дата_______________
Подпись_______________

Приложение №2
к Условиям проведения Рекламной акции
АО «Home Credit Bank»
«Клуб миллионеров!»
This item's classification is Internal. It was created by and is in property of the Home Credit Group. Do not distribute outside of the
organization.

Акт отказа от Приза

Я____________________________________________________________________________,
номер документа удостоверяющего личность (удостоверение личности, паспорт)
№
____________________ выдано _______________________ (дата) ___________________
(орган,
выдавший
документ),
№
ИИН__________________,
Договор
__________________________________ № ______________________уведомлен(а), что
являюсь участником совместной рекламной акции «Клуб миллионеров!» проводимой АО
«Home Credit Bank», АО «Европейская Страховая Компания» и АО «Страховая компания
«Amanat» в период с 01.10.2022 по 30.11.2022 г. (включительно) и, настоящим отказываюсь
от получения приза 1 000 000 (один миллион) тенге.
В дальнейшем претензий к АО «Home Credit Bank» иметь не буду.

Дата_______________
Подпись________________

This item's classification is Internal. It was created by and is in property of the Home Credit Group. Do not distribute outside of the
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