«Кредитке қосымша сыйлық – гаджет!» акциясын өткізу тәртібі мен шарттары
1.
«Кредитке қосымша сыйлық – гаджет!» акциясының (әрі қарай - Акция)
Ұйымдастырушысы:
«Bank RBK» АҚ (әрі қарай – Банк).
2.
Акция өткізілетін жер (аумақ):
Банк филиалдарының барлық бөлімшелері.
3.
Акцияның шарттары, қолданылу кезеңі және қатысушылары:
2019 жылғы 01 наурыздан 31 мамырға дейінгі кезеңде Банкпен 1 000 000 теңгеден кем емес сомаға
комиссиясы бар кепілсіз кредит бойынша банк қарызы шартын (әрі қарай – Шарт) жасаған Жеке
тұлғалар – Банк клиенттері кепілді сыйлық алады.
Акцияға келесілер қатыспайды: 1) Банк қызметкерлері; 2) Банкпен ерекше қатынастар арқылы
байланысқан тұлғалар; 3) сыйлық алудан бас тартқан және Сыйлықтан бас тарту актіне қол қойған
тұлғалар.
4.
Кепілді сыйлық (әрі қарай – Сыйлық):
Акция Қатысушысына:
қарыз сомасы 1 000 000 теңгеден 2 499 999 теңгеге дейін болған жағдайда, - Samsung Galaxy J1
смартфоны;
келесі кепілді сыйлықтардың бірін таңдау ұсынылады:
қарыз сомасы 2 500 000 теңгеден 3 999 999 теңгеге дейін болған жағдайда, - Samsung Galaxy J2
смартфоны немесе Samsung Galaxy Tab A 7 планшеті;
қарыз сомасы 4 000 000 теңгеден 6 000 000 теңгеге дейін болған жағдайда, - Samsung Galaxy А7
смартфоны немесе Gear S3 Frontier смарт-сағаты.
5.
Акция қатысушыларына Банк бөлімшелерінде сыйлықтарды беру тәртібі:
Сыйлықты алу үшін Акцияның қатысушысы Банктің Сыйлықты табыстау ісіне жауапты
қызметкеріне жеке басын куәландыратын құжат пен банк қарызы шартының түпнұсқасын ұсынуға
міндетті.
6.
Сыйлықты табыстаудың жалпы ережелері:
6.1. Сыйлықты табыстау Банк бөлімшелерінде ғана жүзеге асырылады.
6.2. Акция бойынша Сыйлыққа қатысты меншік құқығы Сыйлықты қабылдау-табыстау актіне қол
қойғаннан кейін Акция қатысушысына өтеді.
6.3. Банк сыйлық құнының ақшалай баламасын бермейді.
6.4. Банк Сыйлықтың сапасы үшін жауап бермейді. Егер сапасына немесе зауыттық ақауларына
қатысты кінәрат-талаптар туындаған болса немесе кез-келген басқа кінәрат-талаптар бойынша
«TECHNODOM OPERATOR» АҚ-ның кез-келген бөлшек сауда дүкеніне жүгіну керек.
7.
Акция шарттарының өзгеруі
7.1. Ұйымдастырушы кез-келген уақытта Акцияны болдырмай тастау немесе мерзімін ұзарту,
Сыйлықтардың көлемі мен құрамын өзгерту, сондай-ақ осы Шарттарды өзі қажет деп
есептеген тәртіпте өзгерту құқығын өз құзырында қалдырады.
7.2. Ұйымдастырушы Банктің www.bankrbk.kz сайтында немесе Банк бөлімшелерінде
хабарландырулар орналастыру жолымен Акция шарттарының өзгеруі туралы ақпаратты
Қатысушылардың назарына уақытылы жеткізіп отырады.

