НАУҚАНДЫ ӨТКІЗУ ШАРТТАРЫ
«Күн сайын Миллион»
«Күн сайын Миллион» науқанды өткізудің осы шарттары (бұдан әрі - Шарттар) 01.08.2022 ж. бастап
01.09.2022 ж. аралығында "Банк Фридом Финанс Қазақстан" АҚ өткізетін жарнамалық науқанға
қолданылады.
НЕГІЗГІ ҰҒЫМДАР
1. Науқанның мақсаты - сатуды ынталандыру және "Ипотека 7-20-25" несие өнімін нарықта жылжыту.
2. Науқанның ұйымдастырушысы "Банк Фридом Финанс Қазақстан" АҚ (мәтін бойынша - Банк) (БСН
090740019001).
3. Ұтыс ойыны - жеңімпазды бағдарламалық қамтамасыз етудің көмегімен кездейсоқ таңдау тәсілімен
анықтау процесі.
4. Жүлде - осы Шарттардың 4-тармағына сәйкес Банк төлем көзінен алынатын бюджетке төленетін
міндетті төлемдерді шегергендегі, клиенттің төлем картасына аударатын ақша қаражаты.
5. Жеңімпаз - науқанның барлық Шарттарын орындаған және ұтыс ойыны барысында кездейсоқ
таңдау әдісімен анықталған жеке тұлға.
6. Науқанды өткізу аймақтары - Қазақстан Республикасының аумағы.
7. Сертификатты қабылдау-тапсыру актісі - жүлде сомасына сертификат алынғанын растайтын құжат.
1. НАУҚАНДЫ ӨТКІЗУ КЕЗЕҢІ
1.1. 2022 жылғы 01 тамыздан бастап 2022 жылғы 01 қыркүйекке дейін қоса алғанда.
1.2. Ұтыс ойынын өткізу кезеңділігі - күн сайын (мереке және демалыс күндерін қоспағанда).
2. ЖҮЛДЕ ҚОРЫ
2.1. Ойнатылатын жүлделер бөлігінде науқанды өткізудің бүкіл кезеңіне арналған жүлде қоры:
● 25 555 556 (жиырма бес миллион бес жүз елу мың бес жүз елу алты) теңгеден артық емес.
2.2. Жүлде осы Шарттардың 2.3 т. сәйкес сомаға тең ақшалай сыйақы болып саналады.
2.3. Жүлде қорын бөлу
ұтыс
Жүлде сомасы,
ЖТС шегерілген жүлденің
ойынының
Ұтыс ойыны күні
теңге
сомасы, теңге
№
1

02.08.2022

1 111 111

1 000 000

2

03.08.2022

1 111 111

1 000 000

3

04.08.2022

1 111 111

1 000 000

4

05.08.2022

1 111 111

1 000 000

5

08.08.2022

1 111 111

1 000 000

6

09.08.2022

1 111 111

1 000 000

7

10.08.2022

1 111 111

1 000 000

8

11.08.2022

1 111 111

1 000 000

9

12.08.2022

1 111 111

1 000 000

10

15.08.2022

1 111 111

1 000 000

11

16.08.2022

1 111 111

1 000 000

12

17.08.2022

1 111 111

1 000 000

13

18.08.2022

1 111 111

1 000 000

14

19.08.2022

1 111 111

1 000 000

15

22.08.2022

1 111 111

1 000 000

16

23.08.2022

1 111 111

1 000 000

17

24.08.2022

1 111 111

1 000 000

18

25.08.2022

1 111 111

1 000 000

19

26.08.2022

1 111 111

1 000 000

20

27.08.2022

1 111 111

1 000 000

21

31.08.2022

1 111 111

1 000 000

22

01.09.2022

1 111 111

1 000 000

23

02.09.2022

1 111 111

1 000 000 (резерв)

2.4. Науқан жеңімпаздары жүлделерінің сомаларына Қазақстан Республикасының Салық кодексіне
сәйкес ЖТС салынуға тиіс. Банк салық агентінің функцияларын орындай отырып, жүлдені төлеу
кезінде науқан жеңімпаздарының табыстарынан 10% мөлшерлемесі бойынша жеке тұлғалардың
табыстарынан салықты (ЖТС) ұстап қалады.
3. НАУҚАНҒА ҚАТЫСУШЫЛАР
3.1.
«Ипотека 7-20-25» несиелік өнімі бойынша қарыз алған жеке тұлғалар. Несиені алу фактісі
клиенттің нотариустан сатып алу-сату шартына өз қолымен қол қоюы және оны нотариустың
электрондық сервистер құралдары арқылы тіркеуге жіберуі болып саналады.
3.2.
Жүлдені алу үшін клиент bankffin.kz сайттағы жеке кабинетке ЭЦҚ көмегімен келесі
құжаттарға қол қоюы тиіс:
1)
Банктік қарыз Шарты;
2)
Банктік қарыз Шарты бойынша қарыз алушы – жеке тұлғаға арналған жадынама;
3)
Өтеу кестесі;
4)
Жылжымайтын мүлік кепіл Шарты.
Жүлдені алу үшін клиент осы құжаттарға қол қою міндетті болып табылады.
3.3. Науқанның ұтыс ойындарына Банк қызметкерлері, Freedom Holding Corp Холдингінің құрамына
кіретін компаниялардың қызметкерлері, Банкпен ерекше қатынастағы тұлғалар және олардың жақын
туыстары қатыса алмайды.
3.4. Ұтысқа қатысу үшін Банк қарызды жою/қарыздан бас тарту бойынша операциялар жүргізген
қатысушыларды қарастырмайды. Қарыздың күшін жою операциясы деп Банк жүлдені алған сәтке
дейін қарыздың күшін жою туралы қол қойылған өтінішті қолма-қол беруді түсінеді.
3.5. Банк, сондай-ақ мынадай жағдайларда науқанға қатысушыдан бас тартуға құқылы, егер:
1)
несие берілген күні Науқанның өткізу кезеңіне сәйкес келмейді;
2)
клиент Науқан Қатысушысына қойылатын талаптарға сәйкес келмейді.
3) клиент осы Шарттардың 3.2-тармақты орындамады.
4. ҰТЫС ОЙЫНЫН ӨТКІЗУ ТӘРТІБІ
4.1. Ұтыс ойындарына осы Шарттардың 3-бөлімінің 3.1-тармағында көрсетілген талаптарды
орындаған Банк клиенттері ғана қатысады.

4.2. Күн сайын (жұмыс күндері) Банктің сату
орындаған клиенттердің тізімін жасайды. Әр
көрсетілген.
Ұтыс
Ұтыс
Ұтыс ойынының
ойынының ойыны күні уақыты
№

Департаментінің қызметкерлері 3.1 талаптарын
ұтыс ойынына тізім жасалатын кезең кестеде
Ұтыс ойыны өткізілетін кезең (күні /
уақыты)

1

02.08.2022

19:00

01.08.2022/00:01 – 01.08.2022/00:00

2

03.08.2022

19:00

02.08.2022/00:01 – 02.08.2022/00:00

3

04.08.2022

19:00

03.08.2022/00:01 – 03.08.2022/00:00

4

05.08.2022

19:00

04.08.2022/00:01 – 04.08.2022/00:00

5

08.08.2022

19:00

05.08.2022/00:01 – 05.08.2022/00:00

6

09.08.2022

19:00

06.08.2022/00:01 – 08.08.2022/00:00

7

10.08.2022

19:00

09.08.2022/00:01 – 09.08.2022/00:00

8

11.08.2022

19:00

10.08.2022/00:01 – 10.08.2022/00:00

9

12.08.2022

19:00

11.08.2022/00:01 – 11.08.2022/00:00

10

15.08.2022

19:00

12.08.2022/00:01 – 12.08.2022/00:00

11

16.08.2022

19:00

13.08.2022/00:01 – 15.08.2022/00:00

12

17.08.2022

19:00

16.08.2022/00:01 – 16.08.2022/00:00

13

18.08.2022

19:00

17.08.2022/00:01 – 17.08.2022/00:00

14

19.08.2022

19:00

18.08.2022/00:01 – 18.08.2022/00:00

15

22.08.2022

19:00

19.08.2022/00:01 – 19.08.2022/00:00

16

23.08.2022

19:00

20.08.2022/00:01 – 22.08.2022/00:00

17

24.08.2022

19:00

23.08.2022/00:01 – 23.08.2022/00:00

18

25.08.2022

19:00

24.08.2022/00:01 – 24.08.2022/00:00

19

26.08.2022

19:00

25.08.2022/00:01 – 25.08.2022/00:00

20

27.08.2022

19:00

26.08.2022/00:01 – 26.08.2022/00:00

21

31.08.2022

19:00

28.08.2022/00:01 – 30.08.2022/00:00

22

01.09.2022

19:00

31.08.2022/00:01 – 31.08.2022/00:00

23

01.09.2022

19:00

Қажет болған жағдайда резервтік ұтыс
ойыны

4.3. Ұтыс ойындары Банктің @bankffin.kz Instagram-да тікелей эфирінде өткізіледі. Жеңімпаздар
кездейсоқ түрде (кездейсоқ таңдау арқылы) random.org кездейсоқ сандар генераторының көмегімен

анықталады. Ұтыс ойыны туралы хабарландыру www.bankffin.kz сайтта және Банктің әлеуметтік
желілерінде орналастырылатын болады.
4.4. Клиент тек 1 (бір) рет жеңе алады. Ұтыстан кейін клиенттің нөмірі ұтыс ойынына қатысатын
нөмірлер тізімінен шығарылады.
4.5. Жеңімпазды таңдаудың айқындығын бақылау үшін Банк қызметкерлері қатарынан 3 (үш) адамнан
тұратын комиссия құрылады.
4.6. Комиссия мүшелерінің функцияларына мыналар кіреді:
● Ұтыс ойындарын өткізудің адалдығы мен ашықтығын бақылау;
● Жеңімпаздарды таңдауды растау;
● Ұтыс ойында ұтыс фактісі туралы клиенттерге хабарлауды ұйымдастыру.
4.7. Ұтыс ойыны ұйымдастырушы таңдаған бағдарламалық қамтамасыз етудің немесе вебсервистердің көмегімен, әрбір ұтыс ойынының қорытындысы бойынша 1 (бір) жеңімпаздан кездейсоқ
іріктеу әдісімен өткізіледі. Жүлде 2.3 т. сәйкес сомадағы ақшалай қаражат болып саналады және "Банк
Фридом Финанс Казахстан" АҚ-да жеңімпаздың атына ашылған жеңімпаздың FREEDOM CARD
картасына түседі. Міндетті шарт: FREEDOM CARD картасы болмаған жағдайда оны шығару.
4.8. Жүлдені жеңімпазға беру сертификатты қабылдау-тапсыру актісіне екі тарап қол қойғаннан кейін
5 (бес) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады. Банк жүлдені беру мерзімін өз қалауы бойынша арттыра
алады.
4.9. Ұтыс ойынының қорытындысы www.bankffin.kz сайтта және Банктің әлеуметтік
желілерінде жарияланады.
4.10. Ұтыс ойындарын өткізу нәтижелері түпкілікті болып табылады және қайта қарауға жатпайды.
4.11. Егер ұтыс ойыны өткізілген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде ұтыстың жеңімпаздарымен
кез келген ақылға қонымды тәсілмен байланысу мүмкін болмаған жағдайда, ұтысты Ұйымдастырушы
жеңімпазға жүлдені беруден бас тарту құқығын өзіне қалдырады. Жеңімпазбен байланысу мүмкін
еместігін белгілейтін фактіні комиссия тиісті актіде ресімдейді.
4.12. Банк осы Шарттарды бұзу фактісі анықталған жағдайда Науқан жеңімпазына жүлдені
тапсырудан бас тартуға құқылы.
4.13. Банк Науқанға Қатысушының осы Шарттарға сәйкес келмеген немесе бұзған жағдайда жүлдені
алмауына байланысты наразылықтарды қараудан бас тартуға құқылы.
4.14. Банк Банктегі шоттары бұғатталған немесе кез келген басқа шектеумен шектелген адамға
жүлдені беруден бас тартуға құқылы.
4.15. Жүлденің иегері болған қатысушы Жүлдені алудан бас тартқан кезде немесе Қатысушы осы
Шарттардың талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, Банк жүлдені басқа қатысушыға беруге немесе
жүлдені Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін өзге тәсілмен
иеленуге құқылы.
4.16. Жүлдені алу кезінде жеңімпаз сертификатты қабылдау-тапсыру актісіне қол қоюға міндетті,
онда жеңімпаздың жеке деректері және жүлде туралы деректері, осымен қатар бюджетке төленетін
міндетті төлемдер туралы ақпарат көрсетіледі, сондай-ақ жеңімпаз жеке басын куәландыратын
құжаттардмен растау тиіс.
4.17. Банк жеңімпаздың Жүлдені ала алмағаны үшін, жүлдені алғаннан кейін оны одан әрі қалай
пайдаланғаны үшін жауап бермейді.
4.18. Егер жеңімпаз Банк филиалы/бөлімшесі орналасқан жерде тұрмайтын болса, Банк науқан
жеңімпазының Банк филиалы/бөлімшесі орналасқан жерге дейін және жол жүрумен байланысты кері
жол жүруімен байланысты қандай да бір шығыстарды төлеу бойынша міндеттемелерді өзіне алмайды.
5. ЖҮЛДЕНІ АЛУ ТӘРТІБІ МЕН МЕРЗІМІ
5.1. Науқанның әрбір қатысушысы науқанның нәтижелерімен www.bankffin.kz сайтта және/немесе
Банктің әлеуметтік желілерінде танысуға құқылы.
5.2. 3 (үш) жұмыс күні ішінде Банктің сайтындағы Клиенттің жеке кабинетіне авторизациялау кезінде
енгізілген және расталған жеңімпаздың телефон нөміріне SMS жіберу және/немесе телефон қоңырауы
шалу арқылы марапаттау күні мен орны көрсетілген шақыру жіберіледі.
5.3. Банк сертификатты қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен
кешіктірмей осы Шарттардың 4-бөлімінде науқан Шарттарына сәйкес жүлдені беруді жүзеге асырады.
Жүлдені беру 3.2 т. сай Шарттар орындалған жағдайда ғана жүзеге асырылады.

5.4. Жүлдені алу үшін жеңімпаз Банктің шақыруы бойынша сертификатты Банктің
филиалына/бөлімшесіне тапсыру үшін келуі тиіс. Уақыты мен күні алдын ала келісіледі.
Сертификатты алған кезде жеңімпаз сертификатты қабылдау актісіне қол қояды. Сертификатты
қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылғаннан кейін 5 (бес) күн ішінде 2.3 т. сәйкес сомада ақша
қаражаты жеңімпаздың карточкалық шотына осы Шарттарының 4.7 т. сәйкес түседі.
6. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР
6.1. Науқанға қатысу фактісі Қатысушының осы Шарттармен келісетінін растайды.
6.2. Банк науқан жеңімпаздарының деректерін жарнамалық мақсаттарда пайдалану құқығын өзіне
қалдырады.
6.3. Банк қатысушыларды www.bankffin.kz сайт арқылы немесе Банктің әлеуметтік желілерінде
хабардар ете отырып, кез келген уақытта науқанының күшін жою немесе өткізу кезенің ұзарту сияқты
осы Шарттарды өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

Қосымша 1

АКТІСІ
сертификатты қабылдау-тапсыру
___________ қ.

«__» ________ 20__ жыл

«Банк Фридом Финанс Казахстан» АҚ атынан __________________________________,
_____________________________ негізінде әрекет ететін, бұдан әрі «Ұйымдастырушы» деп аталатын
бір тараптан, __________________________________________ ҚР азаматы,
ЖСН _______________, жеке куәлік _________________, берілген күні: ____________, кім берді:
____________, ________________________________________ мекен-жайы бойынша тұратын, бұдан
әрі «Ұтыс жеңімпазы» деп аталатын басқа тараптан (бұдан әрі бірге «Тараптар» және жекелей «Тарап»
деп аталатын) төмендегілер туралы осы Актіні құрастырды:
1.
Осымен Тараптар 01.08.2022 ж. бастап 01.09.2022 ж. дейін өтетін ««7-20-25» цифрлық
ипотеканы ресімдеңіз және күн сайын 1 миллион теңге ұтыс ойынына қатысыңыз» науқаны
(бұдан әрі – Науқан) бойынша жүлде алу құқығын беретін сертификаттың қабылданғанын – берілгенін
растайды:
Жүлденің
сипаттамасы

Жүлденің жалпы Салық сомасы Салықты
есепке
сомасы, теңге
(ЖТС), теңге
алмағандағы
жүлде
сомасы (ЖТС), теңге

Ақшалай қаражат

1 111 111

111 111

1 000 000

2. Ұтыс ойын жеңімпазының байланыстары:
телефон нөмірі: _____________________
электрондық пошта: ______________________
3. Осымен Ұтыс жеңімпазы көрсетілген ақпараттың дұрыстығын растайды және Ұйымдастырушыға
сыртқы және ішкі стендтерде, баспа басылымдарында, интернет желісінде орналастырылатын
жарнамалық, ақпараттық және басқа да материалдарда өз бейнелерін сыйақысыз пайдалануға
келісім береді (Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің 145-бабы тәртібінде). Келісім түсіру
процесінде алынған барлық фотосуреттерге, суреттерге, бейнежазбаларға қолданылады. Науқанды
ұйымдастырушы алынған суреттердің осы науқанға қатысты пайдаланылатынын растайды.
Осы Акт _______ (______________) данада жасалды.
(сандармен)

(жазумен)

Ұйымдастырушы:

Ұтыс ойынының жеңімпазы:

____________ ___________________

______________ __________________

Аты-жөні / қолы

Аты-жөні / қолы

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Миллион каждый день»
Данные условия проведения акции «Миллион каждый день» (Далее - Условия) распространяются на
рекламную акцию, проводимую АО «Банк Фридом Финанс Казахстан», проводимую в период с
01.08.2022 г. по 01.09.2022г.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
1. Цель проведение Акции – стимулирование продаж и продвижение на рынке кредитного продукта
«Ипотека 7-20-25».
2. Организатором проведения Акции является АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» (по тексту Банк) (БИН 090740019001).
3. Розыгрыш – процесс определения победителя способом случайного выбора с помощью
программного обеспечения.
4. Приз – денежные средства, за вычетом обязательных платежей в бюджет, взимаемых у источника
выплаты, перечисляемые Банком на платежную карту клиента, согласно п.4 настоящих условий.
5. Победитель – физическое лицо, выполнившее все условия Акции и определенное методом
случайного выбора в процессе розыгрыша.
6. Регионы проведения Акции – территория Республики Казахстан.
7. Акт приема-передачи сертификата – документ, подтверждающий получение сертификата на сумму
Приза.
1. ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
1.1. С 01 августа 2022 года по 01 сентября 2022 года, включительно.
1.2. Периодичность проведения розыгрышей – ежедневно (за исключением праздничных и выходных
дней).
2. ПРИЗОВОЙ ФОНД
2.1. Призовой фонд на весь период проведения Акции в части разыгрываемых призов:
● Не более 25 555 556 (двадцать пять миллионов пятьсот пятьдесят тысяч пятьсот пятьдесят
шесть) тенге.
2.2. Призом считается денежное вознаграждение в сумме, согласно п.2.3. настоящих Условий
2.3. Распределение призового фонда
№
Дата
Сумма
приза, Сумма приза за вычетом ИПН,
розыгрыша розыгрыша тенге
тенге
1
02.08.2022
1 111 111
1 000 000
2
03.08.2022
1 111 111
1 000 000
3
04.08.2022
1 111 111
1 000 000
4
05.08.2022
1 111 111
1 000 000
5
08.08.2022
1 111 111
1 000 000
6
09.08.2022
1 111 111
1 000 000
7
10.08.2022
1 111 111
1 000 000
8
11.08.2022
1 111 111
1 000 000
9
12.08.2022
1 111 111
1 000 000
10
15.08.2022
1 111 111
1 000 000
11
16.08.2022
1 111 111
1 000 000
12
17.08.2022
1 111 111
1 000 000
13
18.08.2022
1 111 111
1 000 000
14
19.08.2022
1 111 111
1 000 000
15
22.08.2022
1 111 111
1 000 000
16
23.08.2022
1 111 111
1 000 000
17
24.08.2022
1 111 111
1 000 000
18
25.08.2022
1 111 111
1 000 000
19
26.08.2022
1 111 111
1 000 000

20
21
22
23

27.08.2022
31.08.2022
01.09.2022
02.09.2022

1 111 111
1 111 111
1 111 111
1 111 111

1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000 (резерв)

2.4. Суммы призов Победителей Акции подлежат обложению ИПН в соответствии с Налоговым
Кодексом Республики Казахстан. Банк, исполняя функции налогового агента, в момент выплаты приза
удерживает налог на доходы физических лиц (ИПН) из доходов Победителей Акции по ставке 10%.
3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
3.1.
Физические лица, получившие займы по кредитному продукту «Ипотека 7-20-25». Фактом получения займа считается подписание Клиентом собственноручно Договора купли продажи у
нотариуса и отправки его нотариусом на регистрацию по средствам электронных сервисов.
3.2.
Для получения приза клиент должен подписать в личном кабинете на сайте bankffin.kz следующие документов с помощью ЭЦП:
1)
Договор банковского займа;
2)
Памятка для заемщика – физического лица по договору банковского займа;
3)
График погашения;
4)
Договор залога недвижимого имущества.
Для получения клиентом приза подписание данных документов является обязательным.
3.3. В розыгрышах акций не могут принимать участие сотрудники Банка, сотрудники компаний,
входящих в состав Холдинга Freedom Holding Corp, лица, связанные с Банком особыми отношени-ями
и их близкие родственники.
3.4. Для участия в розыгрыше Банком не рассматриваются участники, которыми были произведе-ны
операции по отмене займа/отказ от займа. Под операцией отмены займа Банк понимает нароч-ную
подачу подписанного заявления об отмене займа до момента получения Приза.
3.5. Банк также вправе отказать Участнику Акции в следующих случаях, если:
1)
дата выдачи займа не соответствует периоду проведения Акции;
2)
клиент не соответствует требованиям, предъявляемым к Участнику Акции.
3) клиент не выполнил п. 3.2. настоящих Условий
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША
4.1. В розыгрышах принимают участие только те клиенты Банка, которые выполнили требования,
указанные в пункте 3.1 в разделе 3 настоящих Условий.
4.2. Ежедневно (в рабочие дни) сотрудниками Департамента продаж Банка формируется список
клиентов, выполнивших условия п. 3.1. Период за который формируется список на каждый розыгрыш
указан в таблице.
№
Дата
Время
Период, за который проводится
розыгрыша розыгрыша розыгрыша
розыгрыш (дата/время)
1
02.08.2022
19:00
01.08.2022/00:01 – 01.08.2022/00:00
2
03.08.2022
19:00
02.08.2022/00:01 – 02.08.2022/00:00
3
04.08.2022
19:00
03.08.2022/00:01 – 03.08.2022/00:00
4
05.08.2022
19:00
04.08.2022/00:01 – 04.08.2022/00:00
5
08.08.2022
19:00
05.08.2022/00:01 – 05.08.2022/00:00
6
09.08.2022
19:00
06.08.2022/00:01 – 08.08.2022/00:00
7
10.08.2022
19:00
09.08.2022/00:01 – 09.08.2022/00:00
8
11.08.2022
19:00
10.08.2022/00:01 – 10.08.2022/00:00
9
12.08.2022
19:00
11.08.2022/00:01 – 11.08.2022/00:00
10
15.08.2022
19:00
12.08.2022/00:01 – 12.08.2022/00:00
11
16.08.2022
19:00
13.08.2022/00:01 – 15.08.2022/00:00
12
17.08.2022
19:00
16.08.2022/00:01 – 16.08.2022/00:00
13
18.08.2022
19:00
17.08.2022/00:01 – 17.08.2022/00:00
14
19.08.2022
19:00
18.08.2022/00:01 – 18.08.2022/00:00
15
22.08.2022
19:00
19.08.2022/00:01 – 19.08.2022/00:00

16
17
18
19
20
21
22
23

23.08.2022
24.08.2022
25.08.2022
26.08.2022
27.08.2022
31.08.2022
01.09.2022
01.09.2022

19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00

20.08.2022/00:01 – 22.08.2022/00:00
23.08.2022/00:01 – 23.08.2022/00:00
24.08.2022/00:01 – 24.08.2022/00:00
25.08.2022/00:01 – 25.08.2022/00:00
26.08.2022/00:01 – 26.08.2022/00:00
28.08.2022/00:01 – 30.08.2022/00:00
31.08.2022/00:01 – 31.08.2022/00:00
Резервный
розыгрыш
на
случай
необходимости

4.3. Розыгрыши будут проводиться в прямом эфире Instagram Банка @bankffin.kz. Победители будут
определяться рандомно (путём случайного выбора), с помощью генератора случайных чисел
random.org. Анонс розыгрыша будет размещен на сайте www.bankffin.kz и в социальных сетях Банка.
4.4. Клиент может выиграть только 1 (один) раз. После выигрыша номер клиента исключается из
списка номеров, участвующих в розыгрыше.
4.5. Для контроля прозрачности выбора победителя формируется комиссия в составе 3 (трех) человек
из числа работников Банка.
4.6. В функции членов комиссии входит:
● Контроль честности и прозрачности проведения розыгрышей;
● Подтверждение выбора победителей;
● Организация уведомления Клиентов о факте выигрыша в розыгрыше.
4.7. Розыгрыш проводится с помощью программного обеспечения или вэб-сервисов, выбранных
организатором, методом случайного отбора по 1 (одному) победителю по итогам каждого розыгрыша.
Призом считается денежные средства, в сумме согласно п.2.3. настоящих Условий, поступившие на
карту FREEDOM CARD победителя, открытую на имя победителя в АО «Банк Фридом Финанс
Казахстан». Обязательное условие: выпуск карты FREEDOM CARD в случае ее отсутствия.
4.8. Передача Приза осуществляется победителю после подписания обеими сторонами Акта приемапередачи сертификата в течении 5 (пяти) рабочих дней. Банк может увеличить срок передачи Приза
по своему усмотрению.
4.9. Итоги проведения розыгрышей будут опубликованы на сайте www.bankffin.kz и в
социальных сетях Банка.
4.10. Результаты проведения розыгрышей являются окончательными и не подлежат пересмотру.
4.11. В случае если не удалось связаться с победителями розыгрышей в течение 5 (пяти) рабочих дней
с даты проведения розыгрыша любым разумным способом, Организатор розыгрышей оставляет за
собой право отказать Победителю в получении Приза. Факт, фиксирующий невозможность связаться
с победителем оформляется комиссией в соответствующем акте.
4.12. Банк вправе отказать победителю Акции во вручении приза в случае установления факта
нарушения последним настоящих Условий.
4.13. Банк вправе отказать Участнику Акции в рассмотрении претензий в связи с неполучением приза
в случае несоответствия или нарушения Участником Акции настоящих Условий.
4.14. Банк в праве отказать в получении Приза лицу, чьи счета в Банке блокированы, находятся под
арестом, либо любым другим ограничением.
4.15. В случае отказа Участника, ставшего обладателем приза, от получения приза либо
несоответствия Участника требованиям настоящих Условий, Банк вправе передать приз другому
Участнику либо распорядиться призом иным способом, не противоречащим действующему
законодательству Республики Казахстан.
4.16. При получении приза, Победитель обязан подписать Акт приема-передачи сертификата, где
будут указаны личные данные победителя и информация о призе, обязательных платежах в бюджет, а
также предоставить документы, удостоверяющие личность.
4.17. Банк не несет ответственности за невозможность получения победителем Приза, за дальнейшее
пользование Призом после его получения.
4.18. В случае если победитель не проживает по месту нахождения филиала/отделения Банка, Банк не
берет на себя обязательства по оплате каких-либо расходов, связанных с проездом победителя Акции
до места нахождения филиала/отделения Банка и обратно, связанных с поездкой.

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА
5.1. Каждый участник Акции вправе ознакомиться с результатами Акции на сайте www.bankffin.kz
и/или в социальных сетях Банка.
5.2. В течение 3 (трех) рабочих дней Победителю направляется приглашение с указанием даты и места
проведения награждения путем отправки SMS и/или с помощью телефонного звонка на номер
телефона Победителя, введенный и подтвержденный при авторизации в личном кабинете клиента на
сайте Банка.
5.3. Банк осуществляет передачу приза, согласно условиям Акции, в разделе 4 настоящих Условий, не
позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Акта приема-передачи сертификата. Передача
приза осуществляется только при соблюдении условий п. 3.2.
5.4. Для получения Приза, Победитель по приглашению Банка должен явиться для вручения
сертификата в филиал/отделение Банка. Время и дата оговариваются предварительно. При получении
сертификата Победитель подписывает Акт приема передачи сертификата. В течении 5 (пяти) дней
после подписания Акта приема-передачи сертификата денежные средства в сумме согласно п.2.3.
поступают на карточный счет Победителя, согласно п. 4.7. Условий.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Факт участия в Акции подтверждает, что участник согласен с настоящими Условиями.
6.2. Банк оставляет за собой право использовать данные Победителей Акции в рекламных целях.
6.3. Банк оставляет за собой право в любое время отменить или продлить Акцию, равно как и изменить
настоящие Условия, уведомив об этом участников посредством сайта www.bankffin.kz или в
социальных сетях Банка.

Приложение 1

АКТ
приема - передачи сертификата
г. ___________
«__» ________ 20__ года
АО «Банк Фридом Финанс Казахстан», в лице __________________________________, действующего
(ей) на основании _____________________________, именуемое в дальнейшем «Организатор», с
одной стороны, и гражданин РК __________________________________________,
ИИН _______________, удостоверение личности _________________, дата выдачи: ____________, кем
выдан: ____________, проживающий по адресу: ________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Победитель розыгрыша», с другой стороны, совместно именуемые
Стороны, а по отдельности Сторона составили настоящий Акт в отношение следующего:
1.
Настоящим Стороны подтверждают прием – передачу Сертификата, дающего право получения
Приза в рамках Акции «Оформите цифровую ипотеку «7-20-25» и участвуй в розыгрыше 1
миллиона тенге каждый день» (далее – Акция), проходящей с 01.08.2022г. по 01.09.2022г.:
Описание приза
Денежные средства

Общая
сумма Сумма налога Сумма приза без учета
приза, тенге
(ИПН), тенге
налога (ИПН), тенге
1 111 111
111 111
1 000 000

2. Контакты Победителя розыгрыша:
телефон: _____________________
электронная почта: ______________________
3. Настоящим Победитель розыгрыша подтверждает достоверность указанной информацию и дает
согласие Организатору на использование своих изображений в рекламных, информационных и
других материалах, размещаемых на наружных и внутренних стендах, в печатных изданиях, в сети
интернет без выплаты вознаграждения (в порядке ст.145 Гражданского кодекса Республики
Казахстан). Согласие распространяются на все фотографии, изображения, видеозаписи,
полученные в процессе съемки. Организатор акции подтверждает, что полученные изображения
будут использованы в рамках настоящей акции.
Настоящий Акт составлен в _______ (______________) экземплярах.
(цифрами)

(прописью)

Организатор:

Победитель розыгрыша:

____________ ___________________
ФИО/подпись

______________ __________________
ФИО/подпись

