
 

«CONTACT» эл аралык акча которуу системасы боюнча   
 «Жаңы жылда – алдыга гана!»1 акциясы 

 
1. АКЦИЯНЫ ӨТКӨРҮҮНҮН ШАРТТАРЫ  

1.1. Акциянын уюштуруучусу  «CONTACT» эл аралык акча которуу системасынын оператору  
(мындан ары – CONTACT системасы) жана «Компаньон Банкы» 
ЖАК (мындан ары – Банк). 

1.2. Акцияны өткөрүү мөөнөтү Акция 2018-жылдын 1-декабрынан тартып 2019-жылдын 31-
майына чейин өткөрүлөт. 

1.3. Акциянын катышуучулары 
 

CONTACT системасы боюнча акча которуу жүргүзүшкөн,  
18 (он сегиз) жашка чыккан жөндөмдүү жеке жактар. Банктын 
кызматкерлери жана алардын жакын туугандары Акцияга 
катышпайт.  

1.4. Акцияны өткөрүү жери Акция Бишкек шаарында жана Чүй облусунда жайгашкан 
Банктын кеңселеринде жүргүзүлөт2: 
 Башкы кеңсенин Операциялык залы; 
 Борбордук филиал; 
 Бишкек филиалы; 
 «Аламедин» №053-16-54 сактык кассасы; 
 «Берекет» №053-16-93 сактык кассасы; 
 «Дордой» №053-16-50 сактык кассасы; 
 «Запад» №053-16-51 сактык кассасы; 
 «Орто-Сай» №053-16-89 сактык кассасы; 
 «Ивановка» №053-13-80 сактык кассасы; 
 «Кант» №053-13-76 сактык кассасы; 
 «Кемин» №053-13-77 сактык кассасы; 
 «Орловка» №053-13-78 сактык кассасы; 
 «Шабдан» №053-13-79 сактык кассасы; 
 Токмок филиалы; 
 «Жайыл» №053-08-95 сактык кассасы; 
 Чүй филиалы;  
 «Беловодское» №053-08-53 сактык кассасы; 
 «Каинды» №053-08-55 сактык кассасы; 
 «Сокулук» №053-08-52 сактык кассасы. 

2. ЖЕҢҮҮЧҮЛӨРДҮ АНЫКТОО ЖАНА БАЙГЕ БЕРҮҮ ТАРТИБИ 
2.1 Катышуу тартиби Акцияга катышуу үчүн Contact эл аралык акча которуу 

системасы аркылуу жеке жактар ортосунда эсеп ачпастан 
россия рубли, АКШ доллары, евро менен акча которууларды 
жүргүзүү (жөнөтүү) керек. 

2.2. Байгелер Активдүү эс алуу үчүн арналган рюкзак. Рюкзактардын жалпы 
саны – 100 даана.  
Банктын жогоруда көрсөтүлгөн кеңселеринин ар биринде 
рюкзактардын саны чектелүү. 

2.3. Акциянын жеңүүчүлөрүн 
аныктоо критерийлери 

Банктын жогоруда көрсөтүлгөн кеңселеринде ар бир жолу 
20 000 (жыйырма миң) рубль суммасында же андан көп 
суммада (же чет элдик валютада USD, EUR эквиваленттүү) 2 
акча которууну жүргүзүү.  

2.4. Акциянын жеңүүчүлөрүн 
аныктоо тартиби 

Акциянын жеңүүчүлөрүн аныктоо критерийлерине жооп 
берген Акциянын биринчи 100 катышуучусу. 

2.5. Байгелерди берүүнүн 
тартиби 

Байгелер акча которуу жүргүзүлгөн Банктын кеңселеринде, 
Банктын ушул кеңсесинде иш убактысында тапшырылат.  

                                                           
1Акция дем берүүчү лотерея болуп саналбайт, жеңүүчү аныкталып жатканда кокустук принциби 
(жеңүүчүнү өзү билгендей тандоо ишке ашырылган алгоритмди колдонуу) колдонулбайт.  
2Жогоруда көрсөтүлгөн Банктын кеңселеринин даректери жана иш тартиптери Банктын      
www.kompanion.kg расмий сайтында «Байланыштар» - «Филиалдык тармак» бөлүмүндө көрсөтүлгөн.  



 

Байге экинчи акча которуу жөнөтүлгөндөн кийин берилет. 
Байгени алып жатканда акча которууларын жөнөтүүгө 
берилген арыздын түп нускасын (оригиналын) жана өздүгүн 
ырастоочу документти көрсөтүү керек.   

3. МААЛЫМАТТЫ ЖАЙЫЛТУУ ЖАНА ЖАРЫЯЛОО  
3.1. Каналдар Акциянын шарттары төмөнкү каналдар аркылуу жарыяланат:  

 Банктын расмий интернет-сайты - www.kompanion.kg; 
 Банктын Facebook, Instagram, Twitter социалдык 

тармактардагы расмий аккаунттары;  
 Массалык маалымат каражаттары. 

Кошумча маалымат алуу үчүн Банктын Байланыш-борборунун 
төмөнкү номерлерине кайрылсаңыздар болот: 0 (312) 33 88 00, 
моб. 88 00. 

3.2. Жарыялоо Уюштуруучу Акциянын жеңүүчүлөрүнүн сүрөттөрүн бардык 
массалык маалымат каражаттарында колдонууга/жарыялоого 
укуктуу. 

 


