
"Ғажап сыйлық" жарнамалық науқанын өткізу талаптары 

1. Жалпы ережелер 

1.1. "Ғажап сыйлық" жарнамалық науқанының (бұдан әрі — Науқан) ұйымдастырушысы — 

"Еуразиялық банк" АҚ (бұдан әрі — Банк).  

1.2. Науқанды өткізу кезеңі: 2021 жылғы 15 ақпаннан бастап 9 мамырға дейін (осыны қоса 
алғанда). 

1.3. Жарнамалық науқанға қатысушылар: Науқанды өткізу кезеңінде Науқанның барлық 
талаптарын орындаған,  Қазақстан Республикасының азаматтары, атап айтқанда барлық 
VISA төлем карталарын (Банк өнімі, бұдан әрі — карта) ұстаушылар: 

 

Науқанға қатысу талаптары Жүлделер 

 Samsung pay сервисі арқылы 10 000 
теңгеден кем емес сомаға қолма-қол 

ақшасыз сатып алу бойынша кемінде 1 
транзакция 

Samsung сағаттары  

Samsung pay сервисі арқылы 15 000 
теңгеден кем емес сомаға қолма-қол 

ақшасыз сатып алу бойынша кемінде 1 
транзакция 

Samsung S20 смартфоны 

Samsung pay сервисі арқылы 25 000 
теңгеден кем емес сомаға қолма-қол 

ақшасыз сатып алу бойынша кемінде 1 
транзакция 

Samsung Note Ultra смартфоны 

 

1.4. Осы Науқанды өткізу талаптары (бұдан әрі — Талаптар) Науқанды өткізу, Науқанға қатысу, 

сондай-ақ жүлделерді беру тәртібін анықтайды. Осы ережелер Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейді. 

1.5. Науқанға Банктің қызметкерлері және Банкпен айрықша қатынастағы тұлғалар, сондай-ақ ҚР 
кәмелетке толмаған азаматтары қатыспайды.   

1.6. ҚР аумағындағы Samsung pay сервисі арқылы жасалған барлық транзакциялар, сондай-ақ 
шетелде және ғаламторда өткізілген транзакциялар қатысады.   

1.7. Науқанды өткізудің мақсаты клиенттерді "Еуразиялық банк" АҚ-тың Samsung pay сервисі 

және VISA карталарымен транзакциялар жасауға ынталандыру болып табылады.  

 
2. Жүлде қоры 

2.1. Науқанның жүлде қоры Банктің шығыстары есебінен құралады.  

2.2. Науқанның жүлде қоры: 

 3 (үш) дана Samsung Note Ultra смартфоны; 

 3 (үш) дана Samsung S20 смартфоны; 

 12 (он екі) дана Samsung сағаты; 

2.3. Жүлделердің параметрлері мен сипаттамалары Ұйымдастырушының шешімімен 

анықталады және Қатысушылардың күткеніне сәйкес келмеуі мүмкін, сонымен қатар 

жарнамалық материалдарда қолданылатын суреттерден өзгеше болуы мүмкін. 

2.4. Ұтыс ойыны келесі кезеңдер бойынша өткізіледі: 



Кезе
ң № 

Кезеңнің мерзімі 
Ұтыс 
ойынының 
күні 

Жүлделер 
Келесі мерзім ішіндегі 

транзакциялар қатысады 

1 15.02.2021 – 21.02.2021 24.02.2021 Samsung сағаттары 15.02.2021 – 21.02.2021 

2 22.02.2021 - 28.02.2021 03.03.2021 Samsung сағаттары 22.02.2021 - 28.02.2021 

3 01.03.2021 – 07.02.2021 10.03.2021 Samsung сағаттары 01.03.2021 – 07.02.2021 

4 08.03.2021 – 14.03.2021 17.03.2021 
Samsung сағаты / Samsung S20 

смартфоны  

08.03.2021 – 
14.03.2021/15.02.2021 - 

14.03.2021 

5 15.03.2021 – 21.03.2021 25.03.2021 
Samsung сағаттары және 

Samsung Note Ultra 

смартфоны 

15.03.2021 – 
21.03.2021/15.02.2021 - 

14.03.2021 

6 22.03.2021 – 28.03.2021 31.03.2021 Samsung сағаттары 22.03.2021 – 28.03.2021 

7 29.03.2020 – 04.04.2021 07.04.2020 Samsung сағаттары 29.03.2020 – 04.04.2021 

8 05.04.2021 – 11.04.2021 14.04.2021 
Samsung сағаты / Samsung S20 

смартфоны және Samsung 
Note Ultra смартфоны 

05.04.2021 – 
11.04.2021/15.03.2021- 

11.04.2021 

9 12.04.2021 – 18.04.2021 21.04.2021 Samsung сағаттары 12.04.2021 – 18.04.2021 

10 19.04.2021 – 25.04.2021 28.04.2021 Samsung сағаттары 19.04.2021 – 25.04.2021 

11 26.04.2021 – 02.05.2021 05.05.2021 Samsung сағаттары 26.04.2021 – 02.05.2021 

12 03.05.2021 – 09.05.2021 12.05.2021 
Samsung сағаты / Samsung S20 

смартфоны және Samsung 

Note Ultra смартфоны 

03.05.2021 – 
09.05.2021/12.04.2021-

09.05.2021 

 

2.5. Банк жүлде қорының ақшалай баламасын бермейді. 

2.6. ҚР заңнамасымен қарастырылған жағдайларды қоспағанда, жүлде қорын алу құқығы басқа 

тұлғаға берілмейді. 

 
3. Жарнамалық Науқан туралы ақпарат 

3.1. Осы Науқан туралы ақпарат келесі жолдармен таратылады: 

 Банктің eubank.kz ресми сайтында орналастыру; 

 Банктің әлеуметтік желілердегі ресми аккаунттарында орналастыру;  

 ғаламтор алаңдарында жарнаманы орналастыру; 

 жарнамаларды Банктің банкоматтарында және терминалдарында орналастыру. 

 
4. Жүлде қорын алу тәртібі және мерзімі 

4.1. Әр қатысушысы Банктің eubank.kz сайтында жарияланған Науқан талаптарымен өз 

бетімен таныса алады. 

4.2. Осы Талаптардың 2.2-бөлімінде көрсетілген Науқанның жүлде қорын алу үшін 

Қатысушылар Науқанды өткізу кезінде VISA карталарымен транзакциялар жасауы қажет: 

Кезе
ң № 

Кезеңнің мерзімі 
Ұтыс 
ойынының 
күні 

Жүлделер 
Келесі мерзім ішіндегі 

транзакциялар қатысады 

1 15.02.2021 – 21.02.2021 24.02.2021 Samsung сағаттары 15.02.2021 – 21.02.2021 

2 22.02.2021 - 28.02.2021 03.03.2021 Samsung сағаттары 22.02.2021 - 28.02.2021 

3 01.03.2021 – 07.02.2021 10.03.2021 Samsung сағаттары 01.03.2021 – 07.02.2021 

4 08.03.2021 – 14.03.2021 17.03.2021 
Samsung сағаты / Samsung S20 

смартфоны  

08.03.2021 – 
14.03.2021/15.02.2021 - 

14.03.2021 



5 15.03.2021 – 21.03.2021 25.03.2021 
Samsung сағаттары және 

Samsung Note Ultra 

смартфоны 

15.03.2021 – 
21.03.2021/15.02.2021 - 

14.03.2021 

6 22.03.2021 – 28.03.2021 31.03.2021 Samsung сағаттары 22.03.2021 – 28.03.2021 

7 29.03.2020 – 04.04.2021 07.04.2020 Samsung сағаттары 29.03.2020 – 04.04.2021 

8 05.04.2021 – 11.04.2021 14.04.2021 

Samsung сағаты / Samsung 
S20 смартфоны және 
Samsung Note Ultra 

смартфоны 

05.04.2021 – 
11.04.2021/15.03.2021- 

11.04.2021 

9 12.04.2021 – 18.04.2021 21.04.2021 Samsung сағаттары 12.04.2021 – 18.04.2021 

10 19.04.2021 – 25.04.2021 28.04.2021 Samsung сағаттары 19.04.2021 – 25.04.2021 

11 26.04.2021 – 02.05.2021 05.05.2021 Samsung сағаттары 26.04.2021 – 02.05.2021 

12 03.05.2021 – 09.05.2021 12.05.2021 
Samsung сағаты / Samsung S20 

смартфоны және Samsung 

Note Ultra смартфоны 

03.05.2021 – 
09.05.2021/12.04.2021-

09.05.2021 

 

 

4.3. Бұл ретте Науқанның бір Қатысушысы осы Талаптардың 2.2-тармағында көрсетілген 

жүлденің 1 (біреуін) ғана ала алады.   

4.4. Жүлде қорын тапсыру туралы хабарлауды Банк қызметкерлері науқанның Қатысушысының 

ұялы нөміріне қоңырау шалу арқылы жүзеге асырады.    Жеңімпаз жүлдені алу үшін 

Ұйымдастырушыға мерзімде (он күн) жүгінбеген жағдайда, жүлде талап етілмеген болып 

саналады және одан әрі Науқанды Ұйымдастырушы мұндай жеңімпазды жеңімпаздардың 

резервтік тізіміндегі критерийлер бойынша сәйкес келетін жеңімпазға ауыстыруға құқылы. 

4.5. Жүлде қорын тапсыру Қазақстан Республикасының аумағында ғана, Банктің кез келген 

бөлімшесінде/филиалында жүзеге асырылады.  

4.6.  Жүлде қорын беру Науқан кезеңі ішінде апта сайын жүзеге асырылады.  

4.7. Жеңімпаз жеке басын куәландыратын құжатты ұсынған және қабылдау-тапсыру актісіне қол 

қойған, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес жүлдені 

тапсыру сәтінде қажетті дербес деректерді (ЖСН) ұсынған жағдайда Жүлдені алады. 

Ұйымдастырушы сұратқан дербес деректерді ұсынбаған жағдайда Ұйымдастырушы жүлдені 

беруден бас тартуға құқылы.  

4.8. Науқанның қатысушылары арасында ұтыс ойынын өткізу үшін Банк кемінде 3 (үш) мүшеден 

және бөгде нотариустан тұратын комиссия құрады.   

4.9. Комиссия мүшелерінің атқарымдарына келесілер кіреді:   

 Науқанның жүлде қорының ұтыс ойынын өткізу;   

 жеңімпаздардың резервтік тізімін жасау;  

 Жеңімпаздарды көрсетумен тиісті хаттамаға қол қою арқылы Науқанның қатысушылары 

арасында ұтыс ойынын өткізудің нәтижелерін растау.   

4.10. Науқанның қатысушылары арасындағы ұтыс ойны бағдарламалық жасақтаманың (бұдан 

әрі - БЖ) көмегімен Науқанның өткізілу кезеңі ішінде Банктің деректер қорында тіркелген 

қатысушының өткізілген транзакциясының бірегей референс-нөмірін кездейсоқ анықтау 

қағидасына негізделген.   

4.11. Кездейсоқ сандарды іздестіру алгоритмі бар БЖ экранда көрсетілетін және Науқанның 

Жеңімпаздарын анықтайтын карта бойынша референс-нөмірлерді анықтайды.    

4.12. Ұтыс ойыны аяқталғаннан кейін комиссия мүшелері БЖ анықтаған жеңімпаз 

транзакциялардың референс-нөмірлерін жазып алады.  

4.13. Ұтыс ойынын өткізу нәтижелері комиссияның барлық мүшелерінің қолдары қойылатын 



ұтыс ойыны нәтижелерінің тиісті хаттамасына комиссиямен енгізіледі.   

4.14. Егер негізгі тізімдегі жеңімпаздар осы Науқан Талаптарында көрсетілген осы Науқанның 

ережелерін орындамаса, Банк осындай жеңімпазды өлшемшарттарға сәйкес келетін 

жеңімпаздардың резервтік тізіміндегі тұлғамен айырбастауға құқылы. 

4.15. Ұтыс ойынының қорытындысы ұтыс ойыны өткізілгеннен және жүлде тапсырылғаннан 

кейін eubank.kz сайтында жарияланады (пандемия кезеңінде жүлделерді тапсырудың 

кешіктірілуіне байланысты).   

4.16. Науқанға келесі транзакциялар қатыспайды: 

         - ақшаны алу және аудару бойынша; 

         - АТМ қызметтеріне ақы төлеу бойынша; 

        - Smartbank интернет банкингіндегі операциялар бойынша; 

        - кедендік төлемдер, лотереялар, казино, электрондық ақшаны сатып алу; 

4.17. Жүргізілген ұтыс ойынының нәтижелері соңғы болып табылады және қайта 

қарастырылмайды.   

 
5. Қорытынды ережелер 

5.1. Науқанға қатысу фактісі қатысушының осы Талаптармен толығымен келісетіндігін 

растайды. 

5.2. Банк кез келген уақытта ресми сайт арқылы хабарлай отырып, мерзімді және/немесе 

жүлде қорын және/немесе Ережелерді толықтыру және/немесе өзгерту, сондай-ақ өз қалауы 

бойынша Науқанды өткізуді толығымен немесе ішінара тоқтату, тоқтата тұру, күшін жою құқығын 

өзіне қалдырады. 

5.3. Банк жазбаша келісім алған кезде (№1 қосымша) жеңімпаздардың есімдері мен 

фотосуреттерін Банктің жарнамалық мақсаттарында пайдалану құқығын өзіне қалдырады. 

5.4. Науқанға қатыса отырып, Науқанға Қатысушы өзінің дербес деректерін жинауға және 

өңдеуге, оның ішінде Ұйымдастырушының және деректерді рұқсатсыз жария етуден қорғаудың 

қажетті шараларын қабылдайтын, ол (Ұйымдастырушы) уәкілеттік берген тұлғалардың 

көрсетілген іс-шаралардың мақсаттары үшін сақтауына, пайдалануына және таратуына өзінің 

келісімін растайды. 

5.5. Банк алдын ала ескертусіз және себептерді түсіндірмей, осы Талаптарды бұзған 

тұлғаларға Науқанға қатысу мүмкіндігін кез келген сәтте оқшаулау құқығын өзіне қалдырады, 

атап айтқанда: 

 Банк пен Науқанның қатысушылары үшін жағымсыз салдарға әкеп соққан немесе соғуы 

мүмкін, банкпен алаяқтық, алдау немесе басқа айла-амал деп танылған әрекеттерді 

жасау; 

 Банктің, Науқанның қатысушылары атына кемсітетін комментарийлерді жазу және 

қорлайтын пікір айту, Банк пен Науқан туралы шындыққа сай емес деректерді тарату. 

5.6. Науқанның өткізілуін ұйымдастыруға қатысты наразылықтар келесі мекенжай бойынша 

жіберілуі мүмкін: probank@eubank.kz. Банк түскен наразылықтар бойынша шешімді оларды 

алған күннен бастап 30 күнтізбелік күннен кешіктірмей қабылдайды. 

5.7. Қатысушылар жүлделерді қайта талап ете алмайды, оларға ақшалай өтемақы 

берілмейді. 

5.8. Банк Науқанды болдырмау немесе оның мерзімін ұзарту, сондай-ақ осы Талапты өзінің 

қажетіне қарай ауыстыру құқығын өзіне қалдырады. Банк Науқанның талаптарының өзгергені 

жайлы ақпаратты eubank.kz-те қатысушылардың назарына уақтылы жеткізеді. 

http://www.eubank.kz/
mailto:probank@eubank.kz


 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ғажап сыйлық» 

 Науқанын өткізу талаптарына  

№ 1 қосымша   

«Еуразиялық банк» АҚ  

 

 

 

 

Жүлдені қабылдау актісі 

 

Мен,_________________________________________________________________________, 

_________________ (құжатты берген орган) берген  ____________________ (уақыты)  №  

_______________________жеке куәлік, ЖСН__________________, 2021 жылдың 15 ақпанынан 

бастап 9 мамырға дейін (осыны қоса алғанда) өткізілген "Ғажап сыйлық" науқанының 

Жеңімпазы болып табылатындығымнан хабардармын және жүлдем 

_______________________________________ алғанымды растаймын.  

 

 

 

 

Күні_______________ Қолы________________  

 

 

 

 

Мен,_________________________________________________________________________, 

"Ғажап сыйлық" науқанының жеңімпазы болып табыламын және ТАӘ, фотосуреттерді және 

сұхбатты өтеусіз негізде Банктің жарнамалық мақсаттарда пайдалануға өз келісімімді беремін.  

 

 

 

Күні_______________ Қолы________________  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ғажап сыйлық» 

 Науқанын өткізу талаптарына  

№ 2 қосымша   

«Еуразиялық банк» АҚ  

 

 

 

Жүлдеден бас тарту актісі 

 

Мен,_________________________________________________________________________, 

_________________ (құжатты берген орган) берген  ____________________ (уақыты)  №  

_______________________жеке куәлік, ЖСН__________________, "Еуразиялық банк" АҚ 2021 

жылдың 15 ақпанынан бастап 9 мамырға дейін (осыны қоса алғанда) өткізілген "Ғажап 

сыйлық" Науқанының Жеңімпазы болып табылатындығымнан хабардармын және осы 

арқылы жүлдені алудан бас тартамын.  

Болашақта "Еуразиялық банк" АҚ-қа қатысты наразылығым болмайды.  

 

 

 

 

 

Күні_______________ Қолы______________ 

 

 

 

 


