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2021 yil 06 sentabr
"Shaxsiy hisobda qoldiq uchun Keshbekni qo‘shib hisoblash" Aksiyasi (keyingi o‘rinlarda Aksiya), 100047, O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent sh., Maxtumquli ko‘ch., 2 V-uy, STIR
306624856 (Humans), manzili bo‘yicha joylashgan "Humans" Mas’uliyati cheklangan jamiyat
tomonidan Humans Sodiqlik Dasturi doirasida o‘tkaziladi.
1. Aksiya haqida ma’lumot
1.1. Bosh harf bilan mazkur Qoidalar matni bo‘yicha qo‘llaniluvchi so‘zlar atamalar hisoblanadi.
Atamalarning mazmuni www.humans.uz Saytida joylashtirilgan Humans aloqa xizmatlarini
ko‘rsatish Shartlari va Humans Sodiqlik Dasturi Qoidalarida keltirilgan, agar boshqa shart
mazkur Qoidalar bilan belgilanmagan bo‘lsa.
1.2. Aksiya ishtirokchilari - Humans aloqa xizmatlarini ko‘rsatish Shartlarini qabul qilish yo‘li bilan
Aloqa xizmatlarini ko‘rsatishga Shartnomani Humans bilan tuzgan va Qoidalarning 2-bo‘limida
sanab o‘tilgan harakatlarni amalga oshirgan Mijozlar jismoniy shaxslar.
1.3. Aksiya o‘tkazilish hududi: O‘zbekiston Respublikasi.
1.4. Hisobot kuni - kalendar kuni, unga Bonuslar qo‘shib hisoblanadi.
1.5. Aksiyaning o‘tkazilish davri: 2021 yil 06 sentabrdan, muddatsiz, uning bekor qilinguniga
qadar.
2. Aksiya tavsifi
2.1. Aksiya o‘tkazilish davrida va Aksiya Qoidalarining 2.2-bandida ko‘rsatilgan shartlarga rioya
qilishda, Aksiya Ishtirokchisi, Ishtirokchining Keshbek-hisobiga qo‘shib hisoblanuvchi Keshbek
ko‘rinishida yillik 25% hisobidan Ishtirokchining Shaxsiy hisobi balansiga Hisobot kunining
yakuniga qoldiq qiymatdan kundalik Bonusni oladi (keyingi o‘rinlarda - Bonus). Bonus o‘lchamini
hisoblash mazkur Qoidaning 2.3-bandi shartlariga binoan kundalik sodir bo‘ladi.
2.2. Aksiya shartlari.
2.2.1. Aksiyada quyidagi talablarga muvofiq keluvchi Ishtirokchilar ishtirok etishlari mumkin:
·
·

Bonusni hisoblash paytiga Ishtirokchining Shaxsiy hisobidagi qoldiq kamida 1 (bir)
so‘m qiymatni tashkil qiladi;
Ishtirokchi Humans Sodiqlik dasturining amaldagi Ishtirokchisi hisoblanadi, uning
Humans Sodiqlik dasturidagi ishtiroki to‘xtatilmagan yoki tugatilmagan.

2.3. Aksiya doirasida Bonusni hisoblash tartibi:

·

·
·

·

Aksiyada ishtirok etishning bir kuni uchun bonus o‘n mingdan bir foiz darajagacha
yuqoriga yaxlitlash bilan Qoldiqdan foiz sifatida 25%/365 = 0,0685% (Nol butun o‘n
mingdan olti yuz sakson besh foiz) formula bo‘yicha hisoblanadi * Qoldiq;
Bonus o‘lchami 1 so‘mgacha yaxlitlanadi;
Bir kalendar oy uchun bir Ishtirokchiga qo‘shib hisoblangan Bonuslarning maksimal
qiymati 100 000 (Yuz ming) bonus so‘mlarni tashkil qiladi, ko‘rsatib o‘tilgan
qiymatdan yuqori bo‘lgan Bonuslar Ishtirokchiga qo‘shib hisoblanmaydi;
Qoldiqni aniqlash uchun Operatorni ixtiyoriga ko‘ra Hisobot kunidan keyin keluvchi
har kunning 00:00dan 06:00gacha vaqt davrida haqiqiy Qoldiqlardan istalgani
qo‘llanilgan bo‘lishi mumkin.

2.3. Bonusning Keshbek-hisobga qo‘shib hisoblanishi har kuni Aksiyaning o‘tkazilish davrida,
Bonusni hisoblash yakunlanishi bo‘yicha, 2.2- va 2.3-bandlarda tavsiflangan mezonlarga
Ishtirokchining muvofiq kelishi shartlarida sodir bo‘ladi.
2.4. Mazkur Aksiyada ishtirok etuvchi Ishtirokchi Humans Sodiqlik Dasturi bilan muvofiqlikda
Humans tomonidan o‘tkaziluvchi boshqa Aksiyalar doirasida ishtirok etish va Bonuslarni olish
huquqiga egadir.
2.5. Ishtirokchi Humans Sodiqlik dasturi shartlari bilan qat’iy muvofiqlikda olingan Bonuslarni
qo‘llashi mumkin va Bonuslarni pul ko‘rinishida olishi mumkin bo‘lmaydi.
3. Yakuniy qoidalar
3.1. Mazkur Qoidalar ularning Humans Saytida nashr qilinishi paytidan boshlab kuchga kiradi.
Humans bir tomonlama tartibda mazkur Qoidalarni o‘zgartirish yoki Aksiyani bekor qilish
huquqiga ega, u bu haqda Saytda muvofiq xabarni joylashtirish yo‘li bilan xabardor qiladi.
Xabardor qilish sanasi bo‘lib Saytda muvofiq ma’lumotni nashr qilish sanasi hisoblanadi. Saytda
muvofiq ma’lumotning nashr qilinishi paytidan Qoidalar o‘zgartirilgan, Aksiya esa bekor qilingan
hisoblanadi.
3.2. Qoidalarning 2-bo‘limida sanab o‘tilgan harakatlarning Ishtirokchi tomonidan bajarilishi
jismoniy shaxslarga manzillangan oferta hisoblanuvchi Qoidalar bilan to‘liq va so‘zsiz rozilikni
anglatadi.
3.3. Mazkur Qoidalar bilan tartiblashtirilmagan qolgan shartlar Humans Sodiqlik Dasturi
Qoidalari bilan amal qiladi.

