
«Mastercard-пен бірге қозғалыста кідірмей төле» науқанын  

өткізу ережелері және оған қатысу шарттары (бұдан әрі мәтін бойынша - «Ережелер») 

 

«Mastercard-пен бірге қозғалыста кідірмей төле» ынталандыру іс – шарасы (бұдан әрі – «Науқан») 

«Mastercard» тауар белгісімен көрсетілетін қызметтерге қызығушылықты, сондай-ақ «Halyk Bank» 

АҚ, «Altyn Bank» АҚ, «First Heartland Jusan Bank» АҚ, «ForteBank» АҚ, «Банк Фридом Финанс 

Қазақстан» АҚ, «Еуразиялық Банк» АҚ банктері қызметтерін қалыптастыру және қолдау 

мақсатында өткізіледі. 

Науқанға қатыса отырып, Қатысушылар осы ережені толық қабылдайды және онымен келіседі.  

 

Жалпы ережелер:  

1.  Науқанды ұйымдастырушылар – «Halyk Bank» АҚ, «Altyn Bank» АҚ, «First Heartland Jusan Bank» 

АҚ, «ForteBank» АҚ, «Банк Фридом Финанс Қазақстан» АҚ, «Еуразиялық Банк» АҚ (бұдан әрі - 

«Науқанды ұйымдастырушылар», «Банктер») болып табылады. 

Науқан операторы – «Progression CA» (Прогрэшен Си Эй) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 

(мекенжайы: 050044, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Сызғанов к-сі, 1) бұдан әрі – Mastercard 

Europe SA тапсырысы бойынша «Науқан операторы» (бұдан әрі - «Науқанға Тапсырыс беруші»). 

 

2. Науқан Қазақстан Республикасының аумағында өткізіледі.  

2.1. Жүлделерді ұсыну мерзімін қоса алғанда, Науқанды өткізудің жалпы мерзімі – 2021 жылғы «1» 

тамыздан бастап 2022 жылғы «17» қазанға дейін (бұдан әрі – «Науқанды өткізу кезеңі»). 

2.2. Сатып алу кезеңі ішінде науқанға қатысушы болуға болатын кезең – 2022 жылғы «1» тамыздан 

бастап 2022 жылғы «2» қазанға дейін.   

 

3. Науқанға Қазақстан Республикасының кәмелетке толған азаматтары және Қазақстан 

Республикасының аумағында тұрақты тұратын, Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар 

тұлғалар, «Halyk Bank» АҚ, «Altyn Bank» АҚ, «First Heartland Jusan Bank» АҚ, «ForteBank» АҚ, 

«Банк Фридом Финанс Қазақстан» АҚ, «Еуразиялық Банк» АҚ банктеріндегі Mastercard® 

карталарын (бұдан әрі мәтін бойынша - «Карта») ағымдағы және әлеуетті ұстаушылар қатыса алады. 

Картаның Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay электронды әмияндарының аталған 

түрлерінің біріне байлануы тиіс. Жоғарыда аталған талаптарға сәйкес келмейтін тұлғалар, сондай-

ақ Ұйымдастырушылар мен Оператордың қызметкерлері мен өкілдері, олардың отбасы мүшелері, 

сондай-ақ олармен үлестес тұлғалар, қызметкерлер мен Ұйымдастырушылармен және Оператормен 

Науқанды дайындауға, ұйымдастыруға және өткізуге байланысты шарттық қатынастары бар 

үшінші тұлғалардың өкілдері Науқанға қатысуға жіберілмейді.  

 

4. Науқанды Ұйымдастырушылар мен Қатысушылардың құқықтары мен міндеттемелері 

4.1. Қатысушының құқықтары: 

● жария етілген ресурстарда Науқанның өткізілу мерзімі мен шарттары туралы ақпарат алу; 

● Науқанның Ұйымдастырушылары мен Операторы туралы мәлімет алу; 

● осы Ережеге сәйкес Науқан жеңімпазы деп танылған жағдайда, Науқан жүлделерін беруді 

талап ету. 

4.2. Қатысушының міндеттері: 

● осы Ережелерді сақтау, оның ішінде осы Ережемен белгіленген мерзімде Науқанға қатысуға  

байланысты барлық іс-әрекеттерді орындау; 

● Ғаламторға, телефонға және т. б. шығындарды қосқанда (бірақ онымен шектелмей)  

Науқанға қатысуға және Жүлделерді алуға байланысты барлық шығындарды өз бетінше 

көтеру; 

● осы Ережеде және ҚР қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де міндеттемелерді 

орындау. 

 

4.3. Ұйымдастырушылар мен Оператордың құқықтары: 

● Науқанды өткізу кезеңі ішінде осы Ережеге өзгерістер енгізу. 

Бұл ретте, осы Ереженің кез келген өзгерістері туралы ақпарат  

mastercard-promo.kz сайтында (бұдан әрі – Сайт немесе «mastercard-promo.kz сайты») 

орналастырылады; 



● осы Ережеде көзделген жағдайларды қоспағанда, Науқанға Қатысушылармен жазбаша 

келіссөздер немесе кез келген басқа байланыс жасамау; 

● осы Ережеде көзделген жағдайларда Қатысушылардан қажетті ақпарат пен құжаттарды, 

сондай-ақ мемлекеттік органдарға ұсыну үшін өзге де құжаттарды сұрату; 

● 14 күнтізбелік күнге дейін талап етпеген немесе Науқан Жеңімпаздары кез келген 

себептермен жүлделерді алудан бас тартқан жағдайда,  

Науқан Жүлделері иегерлерінің жалпы санын азайту. Бұл ретте көрсетілген  

Жүлделер Науқан аяқталғаннан кейін берілмейді және Ұйымдастырушылар мен Оператор 

өз қалауы бойынша пайдаланады; 

● Қатысушының осы ережелерді сақтамау фактісі анықталған жағдайда, Науқанға 

Қатысушыға жүлде беруден бас тарту. 

4.4. Ұйымдастырушылар мен Оператордың міндеттері: 

● осы Ережелерді сақтау, оның ішінде осы Ережемен белгіленген мерзімде Науқанды 

жүргізуге  

байланысты барлық іс-әрекеттерді орындау; 

● осы Ережеге сәйкес Науқанды өткізуді қамтамасыз ету; 

● осы Ереженің 7.3.1-тармақшасында көзделген Науқан жеңімпаздарына Жүлделерді беру; 

● Науқан Ережелерін mastercard-promo.kz сайтында орналастыра отырып, Науқанға 

Қатысушыларды оны өткізу Ережелері туралы хабардар етуді қамтамасыз ету; 

● Жүлделерді беру кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Науқанды өткізу 

барысында Науқанға Қатысушылар алатын Жүлделерге салықтардың төленуін қамтамасыз 

ету.  

 

5. Ұйымдастырушылар мен Оператор Науқанның мақсаттары үшін мыналарды: 

● осы Ереженің 3-тармағының талаптарына сәйкес келмейтін тұлғалар жасаған 

операцияларды; 

● өтінімдерді Қабылдау кезеңінен тыс жасалған операцияларды; 

● бір операция үшін 3000 (үш мың) теңгеден кем сомаға теңгемен жасалған операцияларды 

есепке алмайды. 

 

6. Науқанға Қатысушы болу үшін Сатып алу кезеңінде:  

6.1. «Halyk Bank» АҚ, «Altyn Bank» АҚ, «First Heartland Jusan Bank» АҚ, «ForteBank» АҚ, «Банк 

Фридом Финанс Қазақстан» АҚ, «Еуразиялық Банк»АҚ банктерінің бірінде Mastercard® 

картасының ұстаушысы болу қажет. 

6.1.1. Апта сайынғы 1 000 000 теңге (бір миллион теңге) ұтыс ойынына қатысу үшін бір апта ішінде 

әрқайсысы 3000 (үш мың) теңгеден кем болмайтын сомаға ұялы телефонның немесе смарт-сағаттың 

көмегімен заңмен тыйым салынбаған кез келген сауда-сервистік кәсіпорындарда тауарларға 

және/немесе қызметтерге ақы төлеу жөніндегі кемінде үш операцияны жүзеге асыру қажет. 

6.1.2 1000 теңге кэшбекті алу үшін науқан кезеңінде жоғарыда аталған банктердің бірінің 

Mastercard® картасын төменде келтірілген нұсқаулықтар бойынша Apple Pay, Google Pay, Samsung 

Pay, Garmin Pay электронды әмияндарының аталған түрлерінің біріне байлау керек: 

● Wallet (Apple смартфондарында), Samsung Pay (Samsung смартфондарында), GPay (Android 

операциялық жүйесі бар смартфондарда), Garmin Pay мобильді қосымшасына кіріңіз; 

● Ұйымдастырушы Банктердің бірінің картасын сканерлеңіз; 

● Банктің SMS-хабарламасының кодымен байланыстыруды растаңыз немесе Банктің келесі 

нұсқауларын орындаңыз; 

● Картаны электрондық әмияндармен байланыстыру және оны одан әрі пайдалану туралы 

мәліметтерді төмендегі сілтеме арқылы қараңыз: 

ApplePay https://www.mastercard.kz/ru-kz/consumers/products/contactless/apple-pay.html  

SamsungPay https://www.mastercard.kz/ru-kz/consumers/products/contactless/samsung-pay.html  

GPay https://www.mastercard.kz/ru-kz/consumers/products/contactless/google-pay.html  

Және заңда тыйым салынбаған кез келген сауда-сервистік кәсіпорындарындағы тауарларға 

және/немесе көрсетілетін қызметтерге әрқайсысы кемінде 3000 (үш мың) теңге тұратын сомаға 

ұялы телефонның немесе смарт-сағаттың көмегімен ақы төлеу жөніндегі алғашқы үш операцияны 

жүзеге асыру қажет. 

* 1 000 тг кэшбек әр банктің ұялы телефонын немесе смарт-сағатын пайдалана отырып, алғашқы үш 

операцияны жасаған алғашқы 2000 (екі мың) қатысушыға беріледі. 

https://www.mastercard.kz/ru-kz/consumers/products/contactless/apple-pay.html
https://www.mastercard.kz/ru-kz/consumers/products/contactless/samsung-pay.html
https://www.mastercard.kz/ru-kz/consumers/products/contactless/google-pay.html


6.2. Жасалған Операциялар Операцияны тіркеу уақыты бойынша хронологиялық тәртіппен  

Ұйымдастырушылармен құрылған Науқанға Қатысушылардың тіркелген операцияларының жалпы 

тізіміне енгізілетін болады (DD:MM:YYYY). 

6.3. Осы Ереженің 6.1-6.3-тармақтарында аталған әрекеттерді орындағаннан кейін Карта Ұстаушы 

Науқанға Қатысушы болады. Науқанға Қатысушы мен Ұйымдастырушылар арасында шарт 

жасалған болып есептеледі. 

6.5. Науқанға бір Қатысушы жасаған Операциялардың санына шек қойылмайды. 

 

7. Науқанның Жүлде қоры және жүлделерді бөлу тәртібі: 
7.1. Жеңімпаздарды анықтау және Науқан Жүлделерін бөлу тәртібі. 

7.1.1 1 000 теңге* кэшбекке ие болу үшін заңда тыйым салынбаған кез келген сауда-сервистік 

кәсіпорындарындағы тауарларға және/немесе көрсетілетін қызметтерге әрқайсысы кемінде 3000 

(үш мың) теңге тұратын сомаға ұялы телефонның немесе смарт-сағаттың көмегімен ақы төлеу 

жөніндегі алғашқы үш операцияны жүзеге асыру қажет. 

* 1 000 тг кэшбек әр банктің ұялы телефонын немесе смарт-сағатын пайдалана отырып, алғашқы үш 

операцияны жасаған алғашқы 2000 (екі мың) қатысушыға беріледі. 

7.1.2. 7.3.1-тармақта көрсетілген Апталық жүлделердің бірін алуға Үміткер болу үшін, Қатысушы 

заңда тыйым салынбаған кез келген сауда-сервистік кәсіпорындарында бір апта ішінде әрқайсысы 

3000 (үш мың) теңгеден кем болмайтын сомаға ұялы телефонды немесе смарт-сағатты пайдалана 

отырып, тауарларға және/немесе қызметтерге ақы төлеу жөніндегі кемінде үш операцияны жүзеге 

асыруы тиіс.  

7.1.3. Қатысушы үш сәтті операция жасаған жағдайда, ол операциялар жасалған апта ішінде апта 

сайынғы жүлдені ұтып алуға 1 (бір) мүмкіндік алады. Апта ішінде жасалған әр 3 транзакция 1 (бір) 

мүмкіндікке тең болады. Аптасына мүмкіндіктің максималды саны шектелмеген.  

 

Жүлденің атауы Номиналы Саны 

Кэшбек 1 000 тг 

Әрқайсысы 3000 теңгеден басталатын 

сомаға алғашқы үш транзакцияны жасаған 

алғашқы 2000 қатысушыға 2000 дана (әр 

банкке) 

Апта сайынғы жүлде 1 000 000 тг 9 дана - Аптасына 1 дана (әр банкке) 

 

 

7.3.1. Науқанға қатысқаны үшін Жүлделерді бөлу тәртібі: 

Кэшбек: 

1000 теңге көлеміндегі кэшбэкті заңда тыйым салынбаған кез келген сауда-сервистік 

кәсіпорындарда тауарлар және/немесе көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу бойынша алғашқы үш 

операцияны жүзеге асырған әр Банктің алғашқы 2000 қатысушысы әрқайсысы 3000 (үш мың) 

теңгеден кем болмайтын сомаға ұялы телефонды немесе смарт-сағатты пайдалана отырып алады.  

 

Апта сайынғы жүлде: 

1 000 000 теңге – Әр банкте аптасына 1 жүлде (әр банкке науқан кезеңінде барлығы 9 жүлде). 

 

Апта сайынғы жүлделердің ұтыс ойынына осы Науқан ережелерінің талаптарына сәйкес келетін 

және 7.1.2-тармақта көрсетілген операциялар қатысады. Жеңімпазды анықтау www.random.org 

арнайы компьютерлік бағдарламасының көмегімен берілген операциялардың реттік нөмірлерін 

кездейсоқ анықтау арқылы жүзеге асырылады. Жеңімпаздарды анықтау кезінде, Науқанды 

Ұйымдастырушылар әр апталық жүлде үшін негізгі және екі резервтік жеңімпаздарды таңдайды. 

 

Ұтыс аптасына 1 рет жұмадан кешіктірілмей өткізіледі.  

Апта сайынғы жүлделерді* Науқан операторы Ақшалай қаражатты өтеусіз беру туралы шарттың 

түпнұсқасын жасасқаннан және оған қол қойғаннан кейін екі апта ішінде жеңімпаздың ағымдағы 

шотына (Mastercard® картасына байланған) аударатын болады. 

* «Forte Bank» АҚ және «Еуразиялық банк» АҚ Апта сайынғы жүлделерді өздері аударады. 

 

8. Науқан Жүлделерін алу шарттары 



 

8.1. 7.3.1 тармағында көрсетілген Жүлделерді алу шарттары, тәртібі және мерзімі:  

8.1.1 Апта сайынғы жүлделердің жеңімпаздарымен жеке деректерді нақтылау үшін Науқанды 

ұйымдастырушылардың өкілдері байланысатын болады. 

8.1.2. Кэшбектерді есептеуді тікелей ұйымдастырушы банктер жүргізеді.  

8.1.3. Апта сайынғы жүлделердің Жеңімпаздарын хабарлау Ұйымдастырушы банктердің 

қызметкерлерінен ұтыс ойыны өткізілгеннен кейін екі жұмыс күні ішінде телефон қоңырауы 

арқылы жүзеге асырылады.  

8.1.4. Ереженің 7.3.1-тармағында көзделген Жүлделерді алу үшін Жеңімпаз Жеңісі туралы 

хабарламаны алған сәттен бастап екі жұмыс күн ішінде науқан Операторына электрондық пошта 

арқылы келесі құжаттарды: 

● ЖСН міндетті түрде көрсетілген (аты мен тегі MasterCard картасын алған кезде банкте 

көрсетілген деректерге сәйкес келуі тиіс) жеке куәліктің сканерленген көшірмесін (екі 

жағынан); 

● Жеңімпаздың нақты тұрғылықты мекенжайын; 

● Ұялы телефон нөмірін ұсынуы қажет 

Апта сайынғы Жеңімпаздардың деректерін науқан Операторы ЖТС 10% (жүлдеге жеке табыс 

салығы 10%) төлеуді қоса алғанда, жүлде қорын аударуды жүзеге асыру үшін пайдаланады. 

* «ForteBank» АҚ және «Еуразиялық банк» АҚ Апта сайынғы жүлделерді өздері аударады. 

8.2. Апта сайынғы жүлделерді* Науқан операторы Ақшалай қаражатты өтеусіз беру туралы 

шарттың түпнұсқасын жасасқаннан және оған қол қойғаннан кейін екі апта ішінде жеңімпаздың 

ағымдағы шотына (Mastercard® картасына байланған) аударатын болады. 

* «ForteBank» АҚ және «Еуразиялық банк» АҚ Апта сайынғы жүлделерді өздері аударады. 

8.3. «Еуразиялық банк» АҚ Smart Bank қосымшасында бонустар түрінде 1000 теңге кэшбек пен 

Апта сайынғы 1 000 000 теңге жүлделерді есептейді. 

8.4. «Halyk Bank» АҚ және Науқан операторы мобильді теңгерімге 1000 теңгені аудара отырып, 

1000 теңге кэшбэк есептейді. 

 

 

9. Ұйымдастырушылар мен Операторлар мыналар үшін жауап бермейді: 

9.1. Қатысушылардың өздерінің кінәсінен немесе байланыс ұйымдарының, курьерлік және пошта 

қызметтерінің кінәсінен немесе Ұйымдастырушылар мен Операторға байланысты емес өзге де 

себептер бойынша Науқан жүлделерін алу үшін қажетті пошта жөнелтілімдерін, 

мәліметтерді/құжаттарды алмау/уақытылы алмағаны үшін; 

9.2. Науқанға Қатысушылардың осы Ережеде көзделген міндеттерді орындамағаны  

(уақытылы орындамағаны) немесе Науқанға қатысушылардың Науқан туралы ақпаратпен 

mastercard-promo.kz сайтында таныса алмағаны (уақытылы орындамағаны) үшін; 

9.3. Науқан Жеңімпаздары Ұйымдастырушылар мен Оператор өкілдерінен телефон қоңырауы 

арқылы деректерді жинау кезінде көрсеткен деректердің, байланыс және өзге ақпараттың 

дұрыстығы, дәлдігі және нақтылығы үшін, соған байланысты және Науқанға Қатысушылармен олар  

көрсеткен байланыс телефондары арқылы байланыса алмағаны үшін, сондай-ақ Қатысушылардан 

алынған ақпаратты Науқанның мақсаттары үшін, оның ішінде Ұйымдастырушылар мен Операторға 

тәуелсіз өзге де себептерді қоса алғанда, Жүлделерді беру мақсаттары үшін пайдалана алмағаны 

үшін;  

9.4. Қатысушылармен талап етілмеген жағдайда немесе олардан бас тартқан жағдайда, сондай-ақ  

Ұйымдастырушылар мен Операторға байланысты емес өзге де себептер бойынша Науқанға 

Қатысушылардың жүлделерді алмағаны үшін; 

9.5. Қатысушылардың Науқанға қатысуына байланысты өмірі, денсаулығы, моральдық және/немесе 

психикалық зақымдары үшін. 

 

10. Науқанның өзге шарттары: 

10.1. Науқан туралы толық ақпаратпен Қатысушылар оны өткізу кезеңінде mastercard-promo.kz 

сайтында таныса алады. 

10.2. Ұйымдастырушылар мен Оператор Науқанды өткізу кезеңінде осы Ережеге өзгерістер енгізу 

құқығын өзіне қалдырады. Бұл ретте, осы Ереженің кез келген өзгерістері туралы ақпарат 

mastercard-promo.kz сайтында орналастырылады.  



10.3. Науқанға қатыса отырып, Қатысушы осы Ережемен толық танысқанын және келісетінін 

растайды,  

атап айтқанда, бірақ онымен шектелмей, мыналарға өзінің келісімін растайды: 

● Құпиялық туралы хабарламада көрсетілген шарттарға сәйкес дербес деректерді өңдеуге;  

осы құпиялық туралы хабарлама осы Ережелердің ажырамас бөлігі болып табылады; 

● осы Науқанды өткізуге байланысты Ұйымдастырушылардан және Оператордан немесе 

уәкілетті үшінші тұлғалардан ақпараттық SMS - хабарламалар алу. 

10.4. Науқан операторы ҚР Салық кодексіне сәйкес «Halyk Bank» АҚ, «Altyn Bank» АҚ, «First 

Heartland Jusan Bank» АҚ, «Банк Фридом Финанс Қазақстан» АҚ банктері үшін 1 000 000 теңге 

(ЖТС 10%) көлемінде Жүлделерге салық төлейді және оларға қатысты салық агенті болып 

табылады. Салық жүлде сомасынан шегерілмейді, үстінен төленеді және 111 111, 11 (жүз он бір мың 

жүз он бір) теңге, он бір тиынды құрайды. 

10.5. Ұйымдастырушылар Жеңімпаздар мен Жүлдегерлерді анықтау кезінде Ұйымдастырушылар 

оларды Науқанға қатысудан шеттету туралы шешім қабылдаған Қатысушылардың өтінімдерін 

ескермейді. 

  

10.6. Ұйымдастырушылар мен Науқан операторы бір жақты тәртіппен және себептерін түсіндірмей, 

кез келген уақытта келесі тұлғаларды: 

● Жүлделерді тапсыру үшін осы Ережеде белгіленген құжаттарды, ақпаратты, мәліметтерді 

ұсынбаған тұлғаларды; 

● осы Ереженің 3-тармағына сәйкес келмейтін тұлғаларды; 

● мақсаты Жүлдені негізсіз алу болып табылатын өзі туралы бұрмаланған ақпарат берген 

немесе алаяқтық іс-әрекеттер жасағаны туралы күдік туғызған тұлғаларды Қатысушылар 

немесе Жеңімпаздар қатарынан шығаруға құқылы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Правила проведения и условия участия в Акции 

«Плати в движении с Mastercard» (далее по тексту – «Правила») 

 

Стимулирующее мероприятие «Плати в движении с Mastercard» (далее – «Акция») проводится с 

целью формирования и поддержания интереса к услугам под товарным знаком «Mastercard», а также 

услуг банков АО «Halyk Bank», АО «Altyn Bank», АО «First Heartland Jusan Bank», АО «ForteBank», 

АО «Банк Фридом Финанс Казахстан», АО «Евразийский Банк». 

Принимая участие в Акции, Участники полностью принимают и соглашаются с настоящими 

правилами.  

 

Общие положения:  

1. Организаторами акции являются АО «Halyk Bank», АО «Altyn Bank», АО «First Heartland Jusan 

Bank», АО «ForteBank», АО «Банк Фридом Финанс Казахстан», АО «Евразийский Банк»), далее – 

«Организаторы Акции», «Банки». 

Оператором акции является Товарищество с ограниченной ответственность «Progression CA» 

(Прогрэшен Си Эй) (адрес: 050044, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Сызганова, 1) далее – 

«Оператор Акции» по заказу Mastercard Europe SA (далее – «Заказчик Акции»). 

 

2. Акция проводится на территории Республики Казахстан.  

2.1. Общий срок проведения Акции, включая срок предоставления призов – с «1» августа 2021 года 

по «17» октября 2022 года включительно (далее – «Период проведения Акции»). 

2.2. Период совершения покупок, в течение которого можно стать участником акции – с «1» августа 

2022 года по «2» октября 2022 года.   

 

3. В Акции могут принять участие совершеннолетние граждане Республики Казахстан, и лица, 

имеющие вид на жительство в Республике Казахстан, постоянно проживающие на территории 

Республики Казахстан, текущие и потенциальные держатели карт Mastercard® в банках АО «Halyk 

Bank», АО «Altyn Bank», АО «First Heartland Jusan Bank», АО «ForteBank», АО «Банк Фридом 

Финанс Казахстан», АО «Евразийский Банк», (далее по тексту – «Карта»), именуемые далее по 

тексту – «Держатели Карты», «Участники». Карта должна быть привязана к одному из 

перечисленных видов электронных кошельков: Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay. 

Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, а также сотрудники и представители 

Организаторов и Оператора, члены их семей, а также аффилированные с ними лица, работники и 

представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организаторами и Оператором, 

связанные с подготовкой, организацией и проведением Акции, к участию в Акции не допускаются.  

 

4. Права и обязательства Организаторов и Участников Акции 

4.1. Участник вправе: 

 получать информацию о сроках и условиях проведения Акции на публичных ресурсах; 

 получить сведения об Организаторах и Операторе Акции; 

 требовать выдачи Призов Акции в случае признания победителем Акции в 

соответствии с настоящими Правилами. 

4.2. Участник обязуется: 

 соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с 

участием в Акции в установленные настоящими Правилами сроки; 

 нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Акции и получением 

Призов, включая (но не ограничиваясь) расходами за Интернет, телефон и прочее; 

 нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и 

действующим законодательством РК. 

 

4.3. Организаторы и Оператор вправе: 

 в течение периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила. 

При этом информация о любых изменениях настоящих Правил размещается на 

сайте mastercard-promo.kz (далее – Сайт или «сайт mastercard-promo.kz»); 



 не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с 

Участниками Акции, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами; 

 запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях, 

предусмотренных настоящими Правилами, а также иные документы для 

предоставления в государственные органы; 

 в случае невостребования до 14 календарных дней или отказа победителей Акции от 

получения Призов по любым причинам уменьшить общее количество обладателей 

Призов Акции. При этом указанные Призы после окончания Акции не 

выдаются и используются Организаторами и Оператором по своему усмотрению; 

 отказать Участнику Акции в выдаче Приза в случае установления факта 

несоблюдения Участником настоящих Правил. 

4.4. Организаторы и Оператор обязуются: 

 соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с 

проведением Акции, в установленные настоящими Правилами сроки; 

 обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами; 

 выдать Призы победителям Акции, предусмотренные пп. 7.3.1 настоящих Правил; 

 обеспечить информирование Участников Акции о Правилах ее проведения 

путем размещения Правил Акции на сайте mastercard-promo.kz; 

 при выдаче Призов обеспечить уплату налогов на Призы, получаемые Участниками Акции 

в ходе проведения Акции, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.  

 

5. Организаторами и Оператором не учитываются для целей Акции: 

 операции, совершенные лицами, не соответствующими требованиям п. 3 

настоящих Правил; 

 операции, совершенные вне Периода приема заявок; 

 операции, совершенные в тенге на сумму менее 3000 (трёх тысяч) тенге за одну операцию. 

 

6. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в рамках Периода совершения 

покупок:  

6.1. Быть текущим держателем карты Mastercard® одного из банков: АО «Halyk Bank», АО «Altyn 

Bank», АО «First Heartland Jusan Bank», АО «ForteBank», АО «Банк Фридом Финанс Казахстан», АО 

«Евразийский Банк». 

6.1.1. Для участия в еженедельном розыгрыше 1 000 000 тг (одного миллиона тенге) осуществить 

не менее трёх операций по оплате товаров и/или услуг в любых торгово-сервисных предприятиях, 

не запрещенных законом, с использованием мобильного телефона или смарт-часов, на сумму не 

менее 3000 (трёх тысяч) тенге каждая, в течение недели. 

6.1.2 Для получения кэшбека 1 000 тг* привязать в период акции карту Mastercard® одного из 

вышеперечисленных банков к одному из перечисленных видов электронных кошельков: Apple Pay, 

Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay по нижеприведённой инструкции: 

 Зайдите в мобильное приложение Wallet (на смартфонах Apple), Samsung Pay (на 

смартфонах Samsung), GPay (на смартфонах с операционной системой Android), Garmin Pay; 

 Отсканируйте вашу карту одного из Банков-Организаторов; 

 Подтвердите привязку кодом из SMS-сообщения от банка, либо следуйте дальнейшим 

инструкциям банка; 

 Подробности по привязке карты к электронным кошелькам и её дальнейшему 

использованию смотрите по ссылкам ниже: 

ApplePay https://www.mastercard.kz/ru-kz/consumers/products/contactless/apple-pay.html  

SamsungPay https://www.mastercard.kz/ru-kz/consumers/products/contactless/samsung-pay.html  

GPay https://www.mastercard.kz/ru-kz/consumers/products/contactless/google-pay.html  

И осуществить первые три операции по оплате товаров и/или услуг в любых торгово-сервисных 

предприятиях, не запрещенных законом, с использованием мобильного телефона или смарт-часов, 

на сумму не менее 3000 (трёх тысяч) тенге каждая. 

*Кэшбек 1 000 тг начисляется первым 2000 (двум тысячам) участников, совершивших первые три 

операции с использованием мобильного телефона или смарт-часов, от каждого банка. 

6.2. Совершённые Операции будут включаться в сформированный 

Организаторами общий список зарегистрированных Операций Участников Акции в 

https://www.mastercard.kz/ru-kz/consumers/products/contactless/apple-pay.html
https://www.mastercard.kz/ru-kz/consumers/products/contactless/samsung-pay.html
https://www.mastercard.kz/ru-kz/consumers/products/contactless/google-pay.html


хронологическом порядке по времени регистрации Операции (DD:MM:YYYY). 

6.3. После выполнения действий, перечисленных в п. 6.1-6.3 настоящих Правил, 

Держатель Карты становится Участником Акции. Договор между Участником 

Акции и Организаторами считается заключенным. 

6.5. Количество совершённых Операций одним Участником Акции не ограничивается. 

 

7. Призовой фонд Акции и порядок распределения призов: 
7.1. Порядок определения Победителей и распределения Призов Акции. 

7.1.1 Чтобы стать обладателем кэшбека 1 000 тг*, необходимо осуществить первые три операции по 

оплате товаров и/или услуг в любых торгово-сервисных предприятиях, не запрещенных законом, с 

использованием мобильного телефона или смарт-часов, на сумму не менее 3000 (трёх тысяч) тенге 

каждая. 

*Кэшбек 1 000 тг начисляется первым 2000 (двум тысячам) участников, совершившим первые три 

операции с использованием мобильного телефона или смарт-часов, от каждого банка. 

7.1.2. Чтобы стать Претендентом на получение одного из Еженедельных Призов, указанных в п. 

7.3.1, Участник должен осуществить не менее трёх операций по оплате товаров и/или услуг в любых 

торгово-сервисных предприятиях, не запрещенных законом, с использованием мобильного 

телефона или смарт-часов, на сумму не менее 3000 (трёх тысяч) тенге каждая в течение одной 

недели.  

7.1.3. В случае совершения участником трёх успешных операций он получает 1 (один) шанс на 

выигрыш еженедельного приза за ту неделю, в течение которой были совершены операции. Каждые 

3 транзакции, совершённые в течение недели, приравниваются к 1 (одному) шансу. Максимальное 

количество шансов в неделю не ограничено.  

 

Наименование приза Номинал Количество 

Кэшбек 1 000 тг 

2000 шт первым 2000 участникам, 

совершившим первые три транзакции на 

сумму от 3000 тг каждая (на каждый банк) 

Еженедельный приз 1 000 000 тг 9 шт - 1 шт в неделю (на каждый банк) 

 

 

7.3.1. Порядок распределения Призов за участие в Акции: 

Кэшбек: 

Кэшбэк в размере 1000 тг получат первые 2000 участников из каждого банка, осуществивших 

первые три операции по оплате товаров и/или услуг в любых торгово-сервисных предприятиях, не 

запрещенных законом, с использованием мобильного телефона или смарт-часов, на сумму не менее 

3000 (трёх тысяч) тенге каждая.  

 

Еженедельный приз: 

1 000 000 тенге – 1 приз в неделю у каждого банка (всего 9 призов за период акции на каждый банк). 

 

В розыгрыше еженедельных призов участвуют операции, соответствующие требованиям 

настоящих Правил акции и указанных в пункте 7.1.2. Определение победителя происходит путем 

случайного определения порядковых номеров, присвоенных операциям, с помощью специальной 

компьютерной программы www.random.org. При определении победителей Организаторы Акции 

выбирают основного и двух резервных победителей на каждый еженедельный приз. 

 

Розыгрыш проводится 1 раз в неделю, не позднее пятницы.  

Еженедельные призы будут перечислены* Оператором акции на текущий счёт победителя 

(привязанный к карте Mastercard®) в течение двух недель после заключения и подписания 

оригинала Договора о безвозмездной передаче денежных средств. 

*АО «Forte Bank» и АО «Евразийский банк» производят начисление Еженедельных призов 

самостоятельно. 

 

8. Условия получения Призов Акции 



8.1. Условия, порядок и сроки получения Призов, указанных в пункте 7.3.1: 

8.1.1. С победителями Еженедельных призов будут связываться представители Организаторов 

акции для уточнения личных данных. 

8.1.2. Начисление кэшбеков будет производиться напрямую банками-организаторами.  

8.1.3. Оповещение Победителей Еженедельных призов будет происходить путём телефонного 

звонка от сотрудников банков-Организаторов в течение двух рабочих дней после проведения 

розыгрыша.  

8.1.4. Для получения Призов, предусмотренных пунктом 7.3.1 Правил, Победителю необходимо в 

течение двух рабочих дней с момента получения уведомления о Победе, предоставить по 

электронной почте Оператору акции следующие документы: 

 Сканированную копию удостоверения личности (с двух сторон) с обязательным указанием 

ИИН (имя и фамилия должна соответствовать данным, указанным в банке при получении 

карты Mastercard); 

 Адрес фактического проживания победителя; 

 Номер мобильного телефона.  

Данные Еженедельных Победителей будут использованы* Оператором акции для осуществления 

перечисления призового фонда, включая уплату ИПН 10% (индивидуальный подоходный налог на 

приз 10%). 

*АО «ForteBank» и АО «Евразийский банк» производят начисление Еженедельных призов 

самостоятельно. 

8.2. Еженедельные призы будут перечислены* Оператором акции на текущий счёт победителя 

(привязанный к карте Mastercard®) в течение двух недель после заключения и подписания 

оригинала Договора о безвозмездной передаче денежных средств. 

*АО «ForteBank» и АО «Евразийский банк» производят начисление Еженедельных призов 

самостоятельно. 

8.3. АО «Евразийский банк» производит начисление кэшбеков 1000 тг и Еженедельных призов 

1 000 000 тг в виде бонусов в приложении Smart Bank. 

8.4. АО «Halyk Bank» и Оператор акции производят начисление 1000 тг кэшбэка путем начисления 

1000 тг на мобильный баланс. 

 

 

9. Организаторы и Оператор не несут ответственность за: 

9.1. Неполучение/несвоевременное получение почтовых отправлений, сведений/документов, 

необходимых для получения Призов Акции, по вине 

самих Участников, или по вине организаций связи, курьерских и почтовых служб, или по иным – 

независящим от Организаторов и Оператора – причинам; 

9.2. Неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции 

обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами, или невозможность 

Участников Акции ознакомиться с информацией об Акции на сайте 

mastercard-promo.kz; 

9.3. Правильность, точность и достоверность данных, контактной и иной 

информации, которую Победители Акции указали во время сбора данных 

посредством телефонного звонка от представителей Организаторов и Оператора, а в связи с этим и 

за невозможность связаться с Участниками Акции по указанным ими контактным телефонам, а 

также за невозможность использовать полученную от Участников информацию для целей Акции, в 

том числе для целей выдачи Призов, включая иные причины – независящие от Организаторов и 

Оператора;  

9.4. Неполучение Участниками Акций Призов в случае невостребования их 

Участниками или отказа от них, а также по иным причинам – независящим от 

Организаторов и Оператора Акции; 

9.5. Жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы Участников в связи 

с их участием в Акции. 

 

10. Иные условия Акции: 

10.1. С подробной информацией об Акции Участники могут ознакомиться в 

Период ее проведения на сайте mastercard-promo.kz. 



10.2. Организаторы и Оператор оставляют за собой право в течение Периода проведения 

Акции вносить изменения в настоящие Правила. При этом информация о любых 

изменениях настоящих Правил размещается на сайте mastercard-promo.kz.  

10.3. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что полностью 

ознакомлен и согласен с настоящими Правилами, в частности, но не 

ограничиваясь нижеследующим, подтверждает свое согласие: 

 на обработку персональных данных согласно условиям, указанным в 

Уведомлении о конфиденциальности; данное Уведомление о конфиденциальности и 

является неотъемлемой частью настоящих Правил; 

 на получение от Организаторов и Оператора либо уполномоченных третьих лиц 

информационных SMS- рассылок, связанных с проведением данной Акции. 

10.4. Оператор акции выплачивает налог на Призы в размере 1 000 000 тг (ИПН 10%) для банков 

АО «Halyk Bank», АО «Altyn Bank», АО «First Heartland Jusan Bank», АО «Банк Фридом Финанс 

Казахстан» в соответствие с Налоговым кодексом РК и выступает в отношении них налоговым 

агентом. Налог не вычитается из призовой суммы, оплачивается сверху и составляет 111 111, 11 

(сто одиннадцать тысяч сто одиннадцать) тенге, одиннадцать тиын. 

10.5. Организаторы при определении Победителей и обладателей Призов не 

учитывает Заявки Участников, в отношении которых Организаторами принято решение об их 

отстранении от участия в Акции.  

10.6. Организаторы и Оператор Акции в одностороннем порядке и без объяснения причин имеют 

право в любой момент исключить из числа Участников или Победителей лиц: 

 не предоставивших документы, информацию, сведения, установленные 

настоящими Правилами, для вручения Призов; 

 лицам, не соответствующим пункту 3 настоящих Правил; 

 предоставивших о себе искажённую информацию или в отношении 

которых имеется подозрение о совершении мошеннических действий, целью которых 

является необоснованное получение Приза. 

 


