«Досыңды алып кел» акциясын өткізу ережелері
1. Жалпы ережелер
Осы «Досыңды алып кел» акциясын (бұдан әрі - Акция) өткізу ережелері «Онлайнказфинанс Микроқаржы
ұйымы» ЖШС - ның БСН 160840000397 (бұдан әрі – Ұйымдастырушы ) ресми ұсынысы (бұдан әрі – Жария
оферта) болып табылады және «Досыңды алып кел» акциясының (бұдан әрі-Акция) барлық маңызды
шарттарын қамтиды.
Акцияға қатысу арқылы жеке тұлға осы Ережелердің мәтінімен танысқанын және олардың шарттарымен
сөзсіз келісетінін растайды. Ұйымдастырушы мен қатысушының (қатысушылардың) қатынастарына
Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 395-399-баптарының нормалары қолданылады.
Акцияны өткізу туралы ақпарат, оны өткізу тәртібі мен шарттары оны өткізу кезеңінде
Ұйымдастырушының сайтына тиісті ақпаратты орналастыру арқылы Акцияға Қатысушыларға жеткізіледі.
Егер сіз Акцияның қандай да бір тармағымен келіспейтін болсаңыз, Ұйымдастырушы Сізге оған
қатысудан бас тартуды ұсынады.
2.
Қолданылатын терминдер
2.1.
«Досыңды алып кел» акциясы – Ұйымдастырушымен өткізілетін Рефералдық бағдарлама
(бағдарлама).
2.2.
Реферал – Акцияның басқа қатысушысының (Реферердің) ұсынымы бойынша сайтта тіркелген
Акция қатысушы. Акцияға Ұйымдастырушының өтініш берушілері/қарыз алушылары/клиенттері болып
табылмайтын, Ұйымдастырушы мен шарттық қатынастары жоқ жеке тұлғалар Реферал ретінде қатыса
алады.
2.3. Рефер - Рефералға Акцияға қатысуды ұсынған Акцияға қатысушы. Акцияға Рефер ретінде
Ұйымдастырушының қарыз алушылары болып табылатын, Ұйымдастырушы мен шарттық қатынастары бар
жеке тұлғалар қатыса алады.
2.4.
Акцияға қатысушы-Реферал және/ немесе рефер. Акцияның қатысушылары болып Қазақстан
Республикасының резиденттері болып табылатын жеке тұлғалар қатыса алады.
2.5.
Промокод-промокод ретінде Реферал сайтқа немесе қосымшаға тіркелу кезінде арнайы жолға
(сауалнамада) енгізетін Рефералдың ұялы телефон нөмірі пайдаланылады.
2.6.
Сыйақы немесе жеңілдік-Акцияға қатысқаны үшін көтермелеу.
2.7.
Сайт-Ұйымдастырушының https://solva.kz/ мекен-жайы бойынша орналастырылған ресми сайты:
2.8.
Жеке Кабинет-электрондық тәсілмен микрокредиттер беру шеңберінде Ұйымдастырушы мен
Өтінішкер/қарыз алушы арасындағы өзара іс-қимылды қамтамасыз ететін Ұйымдастырушының
сайттарындағы көпфункционалды қорғалған сервис;
2.9.
Виртуалды шот-бұл тек онлайн режимде және тек Ұйымдастырушының жеке кабинетінде
болатын шот түрі. Шот акция шарттары бойынша жеке кабинетте төлем жасаған кезде ғана пайдаланылады.
2.10.
Микрокредит-Ұйымдастырушы микоркредит беру туралы шартта, Қазақстан Республикасының
заңнамасында және Ұйымдастырушының ішкі нормативтік құжаттарында айқындалған мөлшерде және
тәртіпте ақылылық, мерзімділік және қайтарымдылық шарттарымен Қазақстан Республикасының ұлттық
валютасымен қарыз алушыға беретін ақшасы;
2.11.
Бонустар-Акцияға қатысушының Акцияға қатысқаны және белгілі бір іс-әрекеттерді жасағаны
үшін акцияның шарттарына сәйкес бонустық ұпайлармен көрсетілген сыйақының/жеңілдіктің сандық
шамасы.
2.12.
Серіктес-Ұйымдастырушы мен шарттық қатынастары бар заңды тұлға.
3.Акция Шарттары
3.1. Акцияға қатысу үшін Реферал Ұйымдастырушының сайтында тіркеліп, Жеке кабинетте микрокредитті
ресімдеп, промокод ретінде Рефераның ұялы телефонын көрсету қажет.
3.2.Акцияға қатысу үшін Рефер қол жетімді байланыс арналарын (әлеуметтік желі) қолдана отырып,
әлеуетті қатысушыларды Реферал болуға шақыруы керек. т.с.с. және Ұйымдастырушы да төлемдерді
кешіктірместен қолданыстағы белсенді Микрокредит болуы тиіс.
3.3. Реферал микрокредитті Сайтта ресімдегеннен кейін, Рефер Акцияға қатысқан сәттен бастап
Рефералмен ресімделген бірінші Микрокредит үшін 4000 (төрт мың) бонус мөлшерінде виртуалды шотқа
сыйақы алады. Сыйақы 1 Бонус 1 теңгеге тең деген есеппен Рефермен жасалған микрокредит беру туралы
шарт бойынша төлемдер кестесіне сәйкес кезекті төленбеген ай сайынғы төлемді өтеуге автоматты түрде
бағытталатын болады. Сыйақының ең жоғары сомасы акцияның бүкіл қолданылу мерзімі үшін 40 000
(қырық мың) теңгеден аспайды.
3.4. Акцияға қатысқан сәттен бастап сайтта өзінің алғашқы Микрокредитін ресімдегеннен кейін Реферал
виртуалды шотқа 2000 (екі мың) бонус мөлшерінде сыйақы алады. Сыйақы 1 Бонус 1 теңгеге тең деген

есеппен Рефералмен жасалған микрокредит беру туралы шарт бойынша төлемдер кестесіне сәйкес кезекті
төленбеген ай сайынғы төлемді өтеуге автоматты түрде бағытталатын болады.
3.5.
Бонустарды виртуалды шотқа аудару Акция шарттарына сәйкес Рефералмен микрокредит
ресімделген күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.
3.6.
Бонустар үшінші тұлғаларға берілмейді.
3.7.
Егер ай сайынғы төлемді өтегеннен кейін микрокредит беру туралы шарт бойынша төлемдер
кестесіне сәйкес бонустар қалса, олар Акцияның қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін виртуалды шотта
сақталады және келесі Микрокредитте ай сайынғы төлемді төлеуге қолданылуы мүмкін.
3.8.
Ұйымдастырушы бұл туралы ақпаратты Сайтқа орналастыра отырып, Акцияның шарттарын
өзгерту немесе оның қолданылуын тоқтату құқығын өзіне қалдырады.
3.9.
Рефер/Реферал ретінде Ұйымдастырушының қызметкері немесе Серіктес/Серіктестің
қызметкерлері, сондай-ақ олардың отбасы мүшелері әрекет ете алмайды.
3.10.
Акцияға қатысушы Акцияға қатыса отырып, осы Ережеде көзделген барлық талаптармен сөзсіз
келіседі, оларды сақтауға және орындауға міндеттенеді. Акция ережелері бұзылған жағдайда Акцияға
қатысушы бонустар алу құқығынан айырылады. Ұйымдастырушы қабылдайтын бонустарды алудан бас
тарту туралы шешім түпкілікті болып табылады.
3.11.
Егер Ұйымдастырушыға Акцияға қатысушының осы акция ережелерін сақтамау фактілері,
Акцияға адал емес немесе арам ниетте қатысу, өзі туралы немесе Реферал туралы анық емес немесе көрінеу
жалған деректер беру фактілері белгілі болған жағдайда, Акцияға осындай қатысушы сыйақы алу
құқығынан айырылады.
3.12.
Акцияның әрекет ету мерзімі - 31.12.2022 жылға дейін. Ұйымдастырушы ақпаратты сайтта қа
орналастыру арқылы акцияның әрекет ету мерзімін өзгертуге құқылы болады.
3.13.
Есептелген және пайдаланылмаған бонустар Акцияның әрекет ету мерзімі аяқталған күнге
дейін жарамды болады.
4.Тараптардың жауапкершілігі
4.1.
Тараптар осы Ережелердің шарттарында көзделген жағдайларда және тәртіпте жауапты болады.
4.2.
Қалған жағдайда Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген
жалпы негіздер бойынша жауапты болады.
4.3.
Ұйымдастырушы жауапты болмайды:
А, Акцияға
қатысушының осы Ережеде көзделген өз міндеттерін орындамауына (уақыттылы
орындамауына);
б. Акция қатысушысының ережелерді білмеуінен туындаған жағдайларға;
в, Акцияға қатысушыдан Акцияға қатысу үшін қажетті толық емес және (немесе) дұрыс емес байланыс
деректерін және (немесе) өзге де мәліметтерді алуға.
5.Заңмен қорғалатын құпияны құрайтын дербес деректер және ақпарат, мәліметтер
5.1.
«Дербес деректер және оларды қорғау туралы» ҚР Заңына сәйкес қатысушы осы Ережелердің
талаптарымен келісе отырып, Ұйымдастырушының Акцияға қатысушы туралы дербес деректерді
(Реферале және/немесе рефере) тек қана Акцияны өткізу мақсаттары үшін, сондай-ақ онда көрсетілген
жағдайларда заңда тыйым салынбаған кез келген тәсілмен жинауына, өңдеуіне, алуына, сақтауына, алуына
және таратуына келіседі.
5.2.
Ережелердің талаптарымен келісе отырып, Акцияға қатысушы, оның ішінде осы Ережелердің
талаптарын орындау нәтижесінде Ұйымдастырушыға белгілі болған Акцияға қатысушы (Реферале
және/немесе Рефере) туралы заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты Ұйымдастырушы үшінші
тұлғаларға осы ережелерді орындау мақсаттары үшін немесе осы Ережелерде көзделген жағдайларда
немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген жағдайларда, мұндай
ақпаратты беру Ұйымдастырушы үшін міндетті болатын кезде ғана бере алатындығына келіседі..
6. Басқа шарттар
6.1. Ұйымдастырушы егер бұзушылық еңсерілмейтін күш (форс - мажор) жағдайларының әсерінен
туындаса, соның ішінде: мемлекеттік билік органдарының әрекеттері (соның ішінде құқықтық актілерді
қабылдау), өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, басқа табиғи апаттар, пандемия, электр энергиясының болмауы
және/немесе компьютерлік желінің істен шығуы, ереуілдер, азаматтық толқулар, тәртіпсіздіктер,
Ұйымдастырушының осы Ережелердің шарттарын орындауына әсер етуі мүмкін кез келген басқа жағдайлар
орын алған болса, ереже талаптарын бұзғаны үшін жауапкершіліктен босатылады
6.2. Ұйымдастырушы Ережелердің шарттарына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады, осыған
байланысты Акцияға қатысушы сайтта жарияланған осындай өзгерістерді тұрақты түрде қадағалауға
міндеттенеді.
6.3. Ұйымдастырушы Акцияға қатысу үшін деректерді жіберуді немесе алуды шектеуі немесе кейінге
қалдыруы мүмкін желінің, компьютерлік техниканың, аппараттық және/немесе бағдарламалық қамтамасыз
етудің жұмысы салдарынан болған кез келген түрдегі қателер үшін жауапты болмайды. Ұйымдастырушы

барлық деректердің тиісті түрде берілетініне кепілдік бермейді және мұндай деректердің берілмеуі
салдарынан Акцияға қатысу мүмкіндігін жіберіп алған үшін жауапты болмайды.

7.

Ұйымдастырушының деректемелері
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