KZ: Форум бейсенбіде, 2021 ж. 30 қыркүйекте, 11:00-де (Киев уақыты/шығыс еуропа белдеулік

уақыты) көрсетіледі. Әлемдік экономика мен төлем индустриясының даму бағытын өзгертетін
негізгі үрдістерді талқылаймыз.

ШАРТТАР ЖӘНЕ ЕРЕЖЕЛЕР
1.

1 және 2 науқан 13.09.2021 бастап 23.10.2021 дейін өткізіледі (екі науқанды қоса
алғанда) (бірігіп «Науқан» деп аталады).

2.

Бұл Науқанды «High Morale Developments Limited» («Midasbuy»), «Proxima Beta Pte.
Limited» («Proxima»), және «Visa International Service Association» («Visa»)
компаниялары бірге ұйымдастырды. Осы Науқанға осы Науқан бойынша «Midasbuy»
шотына байланбаған, Қазақстанда шығарылған Visa маркалы барлық тұтынушылық
карталар қатыса алады (олардың әрқайсысы - «Талаптарға сәйкес келетін карта»).

3.

«Midasbuy» 1 (бір) шотына талаптарға сай келетін ең көбі 1 (бір) Карта байлануы
мүмкін және талаптарға сай келетін мұндай карта 1 (бір) ғана «Midasbuy» шотына
байлануы мүмкін. Талаптарға сай келетін бір Картаны қайтадан байлауға рұқсат
берілмейді.

4.

Осы Науқан келіп түсу тәртібінде өткізіледі және талаптарға сай келетін сәтті түрде
байланған алғашқы 1500 (Қазақстан) Карталармен шектеледі. Осы Науқанның
аясындағы барлық сыйақыларға қолма-қол ақшамен ауыртпалық түсіруге немесе
қайтаруға болмайды; оларды тапсыруға немесе сатуға болмайды.

5.

1-науқан: Осы Шарттарға және ережелерге сәйкес «Midasbuy» шотына сәтті түрде
байланған талаптарға сай келетін карта, талаптарға сай келетін алғашқы 1500
(Қазақстан) сәтті түрде байланған Карталармен шектелген 240 UC мөлшеріндегі
бонустық пакетті алады.
2-науқан: Талаптарға сай келетін осындай Картаны қолданатын (1-науқан аясында
сәтті түрде байланған) карталарды ұстаушылар 2-науқанды өткізген кезде
«Midasbuy» платформасында бірінші төлемді жүргізу үшін UC тегін бонусымен
марапатталады. Табысталатын тегін бонустық UC саны сатып алынған UC санына
байланысты және 2-науқанды өткізу кезеңінде «Midasbuy» платформасында мұндай
төлемді бірінші жүргізудің алдында карта ұстағышына ашылады. Күдіктерді
болдырмау үшін, осы 2-науқанның аясында ұсынылатын UC тегін бонусы, соның
аясында UC тегін бонусы ұсынылатын «Midasbuy» платформасындағы кез келген
ағымдағы науқанға толықтыру болып табылады.

6.

«Midasbuy», «Proxima» және/немесе «Visa» алаяқтықты немесе тиісінше емес жүрістұрысты күдіктенсе, сіздің Науқанға қатысуыңызды қабылдамауға, шектеуге немесе
одан бас тартуға құқылы. «Midasbuy», «Proxima»және/немесе «Visa» шешімі осы
Науқанға байланысты кез келген мәселелер бойынша дау жағдайында түпкілікті
болып табылады.

7.

«Midasbuy», «Proxima» және/немесе «Visa» кез келген уақытта осы Науқанның кез
келген шарттары мен ережелерін түзетуге немесе өзгертуге құқылы. Науқанға

қатысып сіз осы қағидалар мен ережелерді қабылдайсыз және оларды
сақтауға келісесіз және біз «Midasbuy» Құпиялылық саясатына сәйкес осы

Науқан үшін жеке деректеріңізді жинай және қолдана алатынымызды
растайсыз.
8.

Осы Шарттар мен ережелер бірнеше тілдерге аударылуы мүмкін. Осы Шарт пен
ережелердің ағылшын тіліндегі нұсқасы мен кез келген басқа тілдегі нұсқасы
арасында қандай да бір айырмашылықтар болса, ағылшын тілі басым күшке ие
болады және қолданылады (бұған қолданыстағы заңнама және нормативтік актілер
жол беретін шамада).

9.

Егер сіз 18 жасқа толмасаңыз (немесе кәмелет жасқа толған болып саналатын
юрисдикцияңыздағы тиісті жасқа), ата-анаңыз немесе қамқоршыңыз Науқанға
қатысуыңыздың алдында осы Шарттарды және ережелерді қабылдауы тиіс (өзі үшін
де, сіздің атыңыздан да). Осы Шарттар мен ережелер Арнайы әкімшілік Гонконг
ауданының заңнамасымен реттеледі. Науқан туралы ақпарат алу үшін:
help@midasbuy.com мекенжайына жүгінуіңізді сұраймыз.

