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«Компаньон Банкы» ЖАК VISA төлөм карталары боюнча «Бактылуу 15» 
мааракелүү Акциясы  

 
1. АКЦИЯНЫ ӨТКӨРҮҮ ШАРТТАРЫ 

1.1. Акциянын 
уюштуруучусу 

«Компаньон Банкы» ЖАК (мындан ары - Банк). 

1.2. Акцияны 
өткөрүү 
мезгили 

Акциянын башталышы– 2019-жылдын 3-майы. 
Акциянын аяктоосу– 2020-жылдын 31- январы (кошо алганда). 
 
Этаптары: 

 1-этап (аралык): 2019-жылдын 3-майынан 30-сентябрына чейин; 
 2-этап (аралык): 2019-жылдын 1-октябрынан 2020-жылдын 31-

январына чейин;  
 3-этап (финалдык): 2019-жылдын 3-майынан 2020-жылдын 31-

январына чейин. 
1.3. Акциянын түрү Акция түрткү берүүчү лотерея болуп саналбайт, Акциянын жеңүүчүсүн аныктоодо 

кокустук принциби (жеңүүчүнү эркин тандоону жүргүзүүчү алгоритмди колдонуу) 
алып салынган.  

1.4. Акцияны 
өткөрүү жери 

Акция Банктын аракеттеги жана Акция өткөрүлүү мезгилинде ачылган бардык 
бөлүмдөрүндө (филиалдары жана сактык кассалары) жүргүзүлөт.  

1.5. Акциянын 
катышуучулары 
 

Акцияга 18 (он сегиз) жашка жеткен жеке жактар – Банктын аракеттеги жана 
жаңы кардарлары, VISA төлөм карталарынын кармоочулары катышат. 
*Банктын кызматкерлери Акцияга катышпайт.  
Жана төмөнкүлөрдүн жакын туугандары Акцияга катышпайт: 
- Башкармалыктын мүчөлөрү; 
- Банктын Директорлор кеңеши; 
- Ички аудит бөлүмү; 
- Риск-менеджмент бөлүмү; 
- Комплаенс контроль кызматы; 
- Башкы бухгалтер/ Башкы бухгалтердин орун басары; 
- Насыялоо башкармалыктын жетекчиси;  
-ЧОБ насыялар анализи бөлүмүнүн башчысы (ЧОБ насыялар анализи бөлүмүнүн 
башчысынын орун басары); 
- Казына бөлүмүнүн башчысы/ Казына бөлүмүнүн башчысынын орун басары; 
- Корпоративдик секретарь  
**Юридикалык жактарга Акцияга катышууга жол берилбейт.    

1.6.  
Акцияны 
жүргүзүүдө 
контроль боюнча 
комиссия  
 

Акциянын жүргүзүлүшүн контролдоо максатында Банк Комиссия түзөт, анын 
курамы Банктын Башкармалыгынын буйругу менен бекитилет. Комиссиянын 
курамына 5тен кем эмес адам – Банктын кызматкерлери киришет.  
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2. КАТЫШУУ ЖАНА ЖЕҢҮҮЧҮЛӨРДҮ АНЫКТОО ШАРТТАРЫ  

2.1. 
Акцияга 
катышуучу 
карталардын 
түрлөрү 

«Компаньон Банкы» ЖАК тарабынан чыгарылган VISA карталары 

2.2. 
Катышуу үчүн 
шарттар  

Акцияга катышуу үчүн Компаньон Банкынан VISA картасынын кармоочусу болуу 
жана ай сайын жалпы суммасы 2500 сомдон баштап минимум 5 (беш) 
накталай эмес транзакцияларды жасоо зарыл.   

2.3. Акцияда 
жеңүүчүлөрдү 
аныктоо 
критерийлери 

2.3.1. Жеңүүчүлөр ар бир этаптын жыйынтыктары боюнча жүргүзүлгөн накталай 
эмес транзакциялардын эң көп көлөмү боюнча аныкталат: 

 Кыргыз Республикасынын территориясында да, анын чектеринен 
тышкары да бардык cоода-сервистик ишканаларда бардык POS-
терминалдар аркылуу товарларга жана кызматтарга төлөө.    

 бардык интернет-төлөмдөр. 
2.3.2. Жүргүзүлгөн накталай эмес транзакциялардын бирдей көлөмдөгү 
жеңүүчүлөр аныкталганда, транзакциялардын саны эң көп болгон кардар утат.  
2.3.3. Акциянын катышуучусунун транзакцияларынын жалпы көлөмү чет элдик 
валюталардагы транзакциялардын суммаларын КРУБдун транзакция жасалган 
датага карата курсу боюнча конвертациялоо жолу менен КРнын улуттук 
валютасында (сом) аныкталат.  

2.4. Топтор  Акциянын биринчи (аралык) жана экинчи (аралык) этаптарынын 
жыйынтыктары боюнча катышуучулардын үч Тобунун ар биринде 5тен 
(бештен) жеңүүчү жүргүзүлгөн накталай эмес транзакциялардын эң 
көп көлөмү боюнча аныкталат.  

 Акциянын катышуучуларынын топтору катышуучулар аларда төлөм 
карталарын чыгарып жатышкан/чыгарышкан Банктын филиалдары жана 
сактык кассалары боюнча аныкталат.  

I-топ  
Башкы Кеңсе 
Башкы Кеңсенин Операциялык залы 
Бишкек филиалы БК* 
СК "Дордой" 
СК "Запад" 
СК "Аламедин" (мурдагы "Кара-Балта") 
СК "Орто-Сай" 
Борбордук филиал 

 
II-топ 

Жалал-Абад филиалы БК 
СК "Кенч" 
СК "Алга" 
СК "Каныкей" 
Каракол филиалы БК 
СК "Ак-Тилек" 
Ош филиалы БК 
СК "Курманжан-Датка" 
Ош Датка филиалы БК 
СК "Келечек" 
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III-топ 
 

Нарын филиалы БК 
Балыкчы филиалы БК 
СК "Араван" 
Кадамжай филиалы БК 
Талас филиалы БК 
СК "Талас" 
Чүй филиалы БК 
СК "Жайыл" 
Кербен филиалы БК 
Өзгөн филиалы БК 
Исфана филиалы БК 
Токтогул филиалы БК 
Токмок филиалы БК 
Кочкор филиалы БК 
Ноокен филиалы БК (Кочкор-Ата) 
СК "Ат-Башы" 
СК "Баетов" 
СК "Казарман" 
СК "Сузак" 
СК "Октябрь" 
СК "Базар-Коргон" 
СК "Ооганталаа" 
СК "Арстанбап" 
СК "Көк-Жаңгак" 
СК "Ак-Суу" 
СК "Нововознесеновка" 
СК "Кызыл-Суу" 
СК "Барскоон" 
СК "Түп" 
СК "Ананьев" 
СК "Бөкөнбаев" 
СК "Григорьевка" 
СК "Кара-Коо" 
СК "Тамчы" 
СК "Чолпон-Ата" 
СК "Жаңы-Базар" 
СК "Папан" 
СК "Ноокат" 
СК "Көк-Жар" 
СК "Тепе-Коргон" 
СК "Каратай" 
СК "Дароот-Коргон" 
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СК "Гүлчө" 
СК "Сары-Могол" 
СК "Сопу-Коргон" 

СК "Аманбаев" 
СК "Кызыл-Адыр" 
СК "Покровка" 
СК "Бакай-Ата" 
СК "Сокулук" 
СК "Беловодск" 
СК "Кайыңды" 
ВК "Суусамыр" 
СК "Кызыл-Кыя" 
СК "Баткен" 
СК "Халмион" 
СК "Бүргөндү" 
СК "Айдаркен" 
ВК "Кызыл-Кыя" 
СК "Ала-Бука" 
СК "Таш-Көмүр" 
СК "Кара-Жыгач" 
ВК "Шекафтар" 
СК "Чаткал" 
СК "Куршаб" 
СК "Мырза-Аке" 
СК "Кара-Кулжа" 
ВК "Алайкуу" 
СК "Отуз-Адыр" 
СК "Кара-Суу" 
СК "Өзгөн-2" 
СК "Кулунду" 
СК "Сүлүктү" 
СК "Арка" 
СК "Андарак" 
СК "Кара-Көл" 
СК "Үч-Терек" 
СК "Өзгөрүш" 
СК "Терек-Суу" 
СК "Кант" 
СК "Кемин" 
СК "Орловка" 
СК "Шабдан" 
СК "Ивановка" 
СК "Чаек" 
СК "Түгөл-Сай" 
СК "Мантыш" 
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СК "Масы" 
СК "Майлуу-Суу" 
СК "Шамалды-Сай" 
СК "Кызыл-Жар" 
СК "Ак-Бата" 

 
БК* - борбордук кеңсе 
 
Филиалдардын жана сактык кассалардын даректери Банктын расмий сайтында: 
www.kompanion.kg жарыяланган. 
 

2.5. Акциялар боюнча 
байгелер 

Акциянын биринчи (аралык) этабынын жеңүүчүлөрү катышуучулардын ар бир 
тобунда төмөнкү байгелерди алышат:  
 

Орун Байге 
1 15 000 сом 
2 15 000 сом 
3 15 000 сом 
4 15 000 сом 
5 15 000 сом 

 
Акциянын экинчи (аралык) этабынын жеңүүчүлөрү катышуучулардын ар бир 
Тобунда төмөнкү байгелерди алышат: 
 

Орун Байге 
1 15 000 сом 
2 15 000 сом 
3 15 000 сом 
4 15 000 сом 
5 15 000 сом 

 
Акциянын үчүнчү (финалдык) этабынын жеңүүчүлөрү катышуучулардын ар бир 
Тобунда Башкы байгелерди алышат: 
 

Орун Байге 
1 100 000 сом 

 
КРнын мыйзамдарына ылайык, Акция боюнча байгелерди алууга байланышкан 
бардык салык төлөмдөрүн Акциянын Уюштуруучусу өзүнө алат.   
 

2.6. Акциянын 
жыйынтыктарын 
чыгаруу 
мөөнөттөрү 
 

1-этап (аралык) – 2019-жылдын 1-октябрынан 10-октябрына чейин; 
2-этап (аралык) жана  3-этап (финалдык) – 2020-жылдын 1-февралынан 10-
февралына чейин. 
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3. АКЦИЯНЫН ЖЕҢҮҮЧҮЛӨРҮН МААЛЫМДОО ЖАНА СЫЙЛОО ТАРТИБИ 

3.1. Акциянын 
жеңүүчүлөрүн 
сыйлоо 

3.1.1. Акциянын жеңүүчүлөрүн сыйлоо жыйынтык чыгарылган жана жарыяланган 
күндөн 10 (он) календардык күн аралыгында ишке ашырылат. Акциянын 
жеңүүчүсү сыйлоо аземине катыша албаган учурда, ал Акциянын 
жыйынтыгы/этаптары чыгарылган күндөн 30 (отуз) календардык күн аралыгында 
Банктын филиалына же сактык кассасына кайрылуу менен байгени ала алат.   
3.1.2. Акча каражаттары Акциянын жыйынтыгы боюнча расмий сыйлоодон кийин 
5 иш күнү аралыгында жеңүүчүлөрдүн карталарына которулат. Жеңүүчүлөрдүн 
VISA төлөм карталары акча каражаттарын которуу күнүндө активдүү болууга 
тийиш. Акция боюнча байгелердин акчалай эквиваленттери накталай берилбейт. 
   

3.2. Катышуучуларга 
акциянын 
жыйынтыктары 
жөнүндө 
маалымдоо 

3.2.1. Банк жеңүүчүлөргө Акциянын жыйынтыгы, сыйлоо аземинин датасы жана 
орду жөнүндө карта алып жатканда Банкта калтырган байланыш телефону 
боюнча Акциянын/этаптардын жыйынтыгы чыгарылгандан кийин 5 (беш) иш 
күнү аралыгында билдирет.  
3.2.2. Акциянын/этаптардын жеңүүчүлөрүнүн тизмеси Банктын («Компаньон 
Банкы» ЖАК) www.kompanion.kg расмий сайтында Акциянын/этаптардын 
жыйынтыгы чыгарылгандан кийин 5 (беш) иш күнү аралыгында жарыяланат. 
3.2.3. Банкка так байланыш маалыматтарын (аты-жөнүн, байланыш 
телефондорунун номерлерин, жашаган жеринин дарегин ж.б.) берүү жана 
берилген маалыматтардын аныктыгы үчүн жоопкерчиликти Акциянын 
Катышуучусу тартат.  
3.2.4. Акциянын/этаптардын жыйынтыгы чыгарылгандан 10 (он) күн аралыгында 
көрсөтүлгөн байланыш маалыматтары боюнча Акциянын катышуучусуна 
маалымдоого/байланышууга мүмкүн болбогон учурда, катышуучу Акциянын 
жеңүүчүлөрүнүн тизмесинен чыгарылат.  
 

4. АКЦИЯНЫ ӨТКӨРҮҮ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТТЫ ЖАЙЫЛТУУ 

4.1. Каналдар Акциянын/этаптардын шарттары, жыйынтыгы, анонстор, жарнама материалдар 
төмөнкү каналдар аркылуу жарыяланат: 

 Банктын расмий веб сайты www.kompanion.kg; 
 Банктын социалдык тармактардагы (Facebook, Instagram, Twitter ж.б.) 

интернет-аккаунттары; 
 Маалыматтык-көңүл ачуучу интернет-сайттар жана Банктын 

өнөктөштөрүнүн сайттары жана алардын социалдык тармактардагы 
интернет-аккаунттары; 

 Башка бардык массалык маалымат каражаттары. 
 
Акцияны өткөрүлүшү боюнча башка суроолор менен Банктын байланыш 
борборунун телефондору боюнча кайрылса болот: 0312 33 88 00, моб.тел.: 88 00. 
 

4.2. Акция жөнүндө 
жарыялоолор 

Уюштуруучу Акциянын жеңүүчүлөрүнүн аты-жөнүн, байге оруну жана байгесини 
камтыган Акциянын жеңүүчүлөрүнүн тизмесин жарыялоого жана 
жеңүүчүлөрүнүн сүрөттөрүн ар кандай массалык маалымат каражаттарында 
пайдаланууга укуктуу. 
 

 

 


