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Акция шарттары: 

Егер Клиент пластикалық немесе виртуалды Home Card немесе Home Card Lite төлем 

карточкасын ресімдесе және ол бойынша транзакциялар жасаса, оған жалақы немесе 

зейнетақы алса, онда ол 10 000 тг бонустармен алады.  

Атап айтқанда: 

Егер төлем карточкасын ресімдегеннен кейінгі келесі үш айдың әрқайсысында Клиент 3 

(үш) және одан да көп кез келген транзакцияларды (қолма-қол ақша алудан басқа) жасаса, 

сондай-ақ оған кем дегенде 50 000 теңге жалақы немесе зейнетақы төлемдерін үш рет алса 

(КНП 332, 011, 033), ол карточканың бонустық шотына бір рет 10 000 тг бонустармен 

алады.  

Бонустар 3 айдан кейін бір рет төленеді. Клиенттерге бонустарды есептеу айына бір рет, 

әр айдың соңғы жұмыс күнінде жүргізіледі. 

Егер Клиент картаны акция басталғанға дейін ресімдеген болса, онда Клиент мұндай 

төлемдерді алғаш рет акция кезеңінде алған жағдайда, шарттарды орындау кезінде ол 10 

000 тг бонус ала алады. 

Егер карточкаға клиенттің жалақысы немесе зейнетақысы түспесе немесе ай сайын 

түспесе, бонустарды есептеу жүргізілмейді. 

Егер Клиентте Банктің бірнеше карточкалары болса, онда бонустар барлық шарттар 

орындалған бір ғана карточка бойынша төленеді. 

 

Акция бойынша бонус карточкалардың қолданыстағы шарттары бойынша көзделген 

кешбэкке қосымша есептеледі және кешбэктің ай сайынғы лимитіне енгізілмейді.  

 

Карточка бойынша көзделген кешбэкті төлеу осындай шарттарға сәйкес қалыпты режимде 

жүзеге асырылады. 

 

Акция бонусын Клиент бонустық шоттан карточкаға аудара және оның қалауы бойынша 

жұмсай алады. 

 

Клиенттің бонустық шотындағы бонустың қолданылу мерзімі оның картасының шарттары 

бойынша бонустардың қолданылу мерзіміне сәйкес келеді. 
 

Условия акции: 

Если Клиент оформит платежную карточку Home Card или Home Card Lite пластиковую 

или виртуальную и совершит по ней транзакции и будет получать на нее зарплату или 

пенсию, то он получит 10 000 тг. бонусами.  

А именно: 

Если в каждый из трех последующих месяцев после оформления платежной карточки 

Клиент совершит 3 (три) и более любых транзакции (кроме снятий наличных), а также 

трижды получит на нее платежи заработной платы или пенсии (код назначения платежа 
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КНП 332, 011, 033) не менее 50 000 тг., то он единоразово получит 10 000 тг. бонусами на 

бонусный счет карточки.  

 

Бонусы выплачиваются один раз по истечению 3 месяцев. Начисление бонусов Клиентам 

будет производиться один раз в месяц, в последний рабочий день каждого месяца. 

Если Клиент оформил карту ранее начала акции, то при выполнении условий, он так же 

может получить бонусы 10 000 тг., при условии, что Клиент впервые получил такие 

платежи в период акции. 

Начисление бонусов не производится, если на карточку не поступала зарплата или пенсия 

Клиента, или поступала не ежемесячно. 

Если у Клиента несколько карточек Банка, то бонусы выплачиваются только по одной 

карточке, по которой выполнены все условия. 

 

Бонус по Акции начисляется дополнительно к кешбеку, предусмотренному по 

действующим условиям карточек, и не включается в ежемесячный лимит кешбека.  

 

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

соответствии с такими условиями. 

 

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

по его усмотрению. 

 

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

бонусов по условиям его карты. 
 

 

 


