
 

 

 

 

 
 

 

«КОМПАНЬОН БАНКЫ» ЖАКта  

 эсепти ачуусуз эл аралык акча которуулар тутумдары боюнча  

«ОПОҢОЙ!» аттуу акциясы 

 

ШАРТТАР 

1. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР 

1.1.  Акциянын 

уюштуруучусу 

«Компаньон Банкы» ЖАК 

1.2. Акцияны 

өткөрүү 

мөөнөтү 

Жыйынтыктар 2018-жылдын 1-августунан 31-декабрына чейин (кошо 

эсептегенде) үч этаптын ичинде чыгарылат. 

Этаптар: 

 1-этап (орто-аралык): 2018-жылдын 1-августунан 30-сентябрына чейин 

 2-этап (орто-аралык): 2018-жылдын 1-октябрынан 30-ноябрына чейин 

 3-этап (акыркы): 2018-жылдын 1-августунан 31-декабрына чейин 

 

1.3. Акцияны 

өткөрүү 

жерлери 

Акция «Компаньон Банкы» ЖАКтын Акцияны өткөрүү мөөнөтүндө бардык 

учурдагы жана ачыла турган бөлүмдөрүндө өткөрүлөт (филиалдар жана сактык 

кассалары). 

1.4. Акциянын 

катышуучулары 

Ишке жарамдуу 18 (он сегиз) жашка чыккан жеке жактар. «Компаньон Банкы» 

ЖАКтын кызматкерлери Акцияга катышпайт. 

1.5. Акциянын түрү Акция демилге берүүчү лотерея болуп эсептелбейт, жеңүүчү аныкталганда 

кокустук принциби аркылуу тандоо колдонулбайт (жеңүүчүнү эрки менен 

тандаган алгоритмди колдонуу). 

 

1.6. Комиссия  Акциянын өткөрүлүшүн көзөмөлдөө максатында Уюштуруучу Комиссияны түзөт, 

анын курамы Банктын буйругу менен бекитилет. Комиссиянын курамы 5 адамдан 

кем эмес – Банктын кызматкерлеринен турат. 

2. КАТЫШУУ ШАРТТАРЫ ЖАНА ЖЕҢҮҮЧҮЛӨРДҮ АНЫКТОО 

2.1. Катышуу 

тартиби 

2.1.1. Акцияга катышуу үчүн акча которууларды «Золотая Корона», Contact, 

«Western Union» эл аралык акча которуулар тутумдары жана Акцияны өткөрүү 

мөөнөтүндө «Компаньон Банкы» ЖАКта жеткиликтүү башка эл аралык тутумдары 

аркылуу эсепти ачуусуз жөнөтүүгө жана алууга керек. 

2.1.2. Которуулар акча которуулар тутумдарында жеткиликтүү болгон бардык 

валюталарда жүргүзүлөт. 

2.1.3. Кайтарылган которуулар Акцияга катышуудан чыгарылат. 

 

2.2. Жеңүүчүлөрдү 

аныктоо 

критерийлери 

2.2.1. Эң көп акча которгон катышуучулар жеңүүчүлөр болуп эсептелет. 

Катышуучунун которууларынын жалпы көлөмү КР улуттук валютасында (сом) 

операцияны өткөрүү күнүнө карата КРУБнын курсу боюнча чет өлкөлүк 

валютадагы которуулардын суммасын конвертациялоо аркылуу аныкталат. 

2.2.2. Эгерде Акциянын/этаптын жыйынтыгы боюнча эки же бир нече жеңүүчү 

бирдей акча которуулардын көлөмү менен бир байгелүү орунга ээ болуп калса, 

Акция/этап өткөрүлгөн мөөнөттө эң көп которууларды алган жана жөнөткөн 

катышуучу жеңүүчү болуп эсептелет; бирок акчаны азыраак которгон катышуучу 

кийинки категориядагы байгени алууга талаптанат.  

2.3. Жеңүүчүлөрдү 2.3.1. Акциянын биринчи менен экинчи орто-аралык этаптардын жыйынтыгында 



 

 

 

 

 
 

аныктоо 

тартиби 

ар бир Катышуучулардын үч топторунан 10дон жеңүүчү аныкталат. 

Катышуучулардын топтору акча которуулар жүргүзүлгөн «Банк Компаньон» 

ЖАКтын филиалдары боюнча аныкталат.  

2.3.2. Акциянын үчүнчү акыркы этаптын жыйынтыгында бардык 

Катышуучулардын топтору арасында эки жеңүүчү аныкталат.  

 

Топтор*: 

 

ТОП I 

Ош филиалы 

Ош филиалынын сактык кассалары: «Курманжан датка», «Жаны-Базар», «Папан»,  

«Ноокат», «Араван», «Каратай», «Караван-Сарай», «Кок-Жар», «Тепе-Коргон» 

Араванский район, «Даароот-Коргон», «Гульча», «Сары-Могол», «Сопу Коргон», 

«Келечек». 

 

ТОП II 

Кадамжай филиалы 

Кадамжай филиалынын сактык кассалары: «Алга», «Кызыл-Кия», «Баткен», 

«Бургонду», «Айдаркен»  

Жалалабад филиалы 

Жалалабад филиалынын сактык кассалары: «Кенч», «Сузак», «Октябрьское», 

«Базар-Коргон», «Ооганталаа», «Арстанбап», «Кок-Жангак», «Алга». 

Өзгөн филиалы  

Узген филиалынын сактык кассалары: «Узген – 2», «Куршаб», «Мырза-Аке», 

«Кара-Кулжа», «Алайку», «Отуз-Адыр», «Кара-Суу». 

Исфана филиалы  

Исфана филиалынын сактык кассалары: «Кулунда», «Сулюкта», «Коргон», «Арка», 

«Андарек». 

Кербен филиалы 

Кербен филиалынын сактык кассалары: «Ала-Бука», «Таш-Кумыр», «Кара-

Джыгач», «Шекафтар», «Чаткал». 

Токтогул филиалы 

Токтогул филиалынын сактык кассалары: «Кара-Куль», «Уч-Терек», «Озгоруш», 

«Терек-Суу». 

Ноокен филиалы 

Ноокен филиалынын сактык кассалары: «Масы», «Майлы-Суу», «Шамалды-Сай», 

«Кызыл-Жар», «Ак-Бата». 

 

ТОП III 

Бишкек филиалы  

Бишкек филиалынын сактык кассалары: «Дордой», «Запад», «Аламедин», «Орто-

Сай», «Берекет. 

Борбордук филиал  

Башкы кеңсенин операциялык залы 

Чүй филиалы  

Чүй филиалынын сактык кассалары: «Сокулук», «Беловодское», «Каинды», 

«Суусамыр», «Жайыл». 

Токмок филиалы 

Токмок филиалынын сактык кассалары: «Кант», «Кемин», «Орловка», «Шабдан»,  



 

 

 

 

 
 

«Ивановка». 

 

Кочкор филиалы 

Кочкор филиалынын сактык кассалары: «Чаек», «Тугол-Сай», «Мантыш». 

Талас филиалы 

Талас филиалынын сактык кассалары: «Аманбаева», «Кызыл-Адыр», «Талас», 

«Покровка», «Бакай-Ата». 

Балыкчы филиалы 

Балыкчы филиалынын сактык кассалары: «Балыкчы», «Ананьево», «Боконбаево», 

«Григорьевка», «Кара-Коо», «Тамчы», «Чолпон-Ата». 

Каракол филиалы 

Каракол филиалынын сактык кассалары: «Ак-Суу», «Нововознесеновка», «Жети-

Огуз», «Кызыл-Суу», «Барскоон», «Тюп», «Талды-Суу», «Чолпон», «Ак-Тилек», 

«Дархан». 

Нарын филиалы 

Нарын филиалынын сактык кассалары: «Ат-Башы», «Баетово», «Казарман». 

 

*Филиалдар менен сактык кассалардын даректери «Банк Компаньон» ЖАКтын 

расмий сайтында жарыяланат: www.kompanion.kg 

 

2.4. Байгелер 2.4.1. Ар бир Катышуучулар тобундагы биринчи жана экинчи орто-аралык 

этаптардын жеңүүчүлөрү төмөнкү байгелерге ээ болот*: 

Орун Байгенинин аталышы Жалпы саны 

1 Телевизор 6 

2 Ноутбук 6 

3 Планшет 6 

4 Смартфон 6 

5 Пылесос 6 

6 Кыска толкундуу меш 6 

7 Мультиварка 6 

8 Үтүк 6 

9 Блендер 6 

10 Фен 6 

 

*Эгерде кардар экинчи этаптын жыйынтыгы боюнча биринчи этаптан алган 

байгелүү орунга ээ болуп калса, кардар бирдей наркыга тең башка байгеге 

алмаштырууга укугу бар. 

 

2.4.2. Бардык Катышуучулар топторунун арасында Үчүнчү акыркы этаптын 

жеңүүчүлөрү Башкы байгелерди алат: 

Орун Байгенин аталышы 

1 Туркияга эки адамга саякат 

2 iPhone X 

 

2.4.3. Байгелерди алууга байланыштуу бардык салык чегерүүлөрүн КР 

мыйзамдарына ылайык Уюштуруучу көтөрөт. 

 



 

 

 

 

 
 

2.5. Жыйынтыктады 

чыгаруу мөөнөтү 

1-этап – 2018-ж. 1-октябрынан тарта 5-октябрына чейин 

2-этап – 2018-ж. 1-декабрынан тарта 7-декабрына чейин 

3-этап – 2019-ж. 1-январынан тарта 10-январына чейин 

3. ЖЕҢҮҮЧҮЛӨРДҮ МААЛЫМДОО ЖАНА БАЙГЕ БЕРҮҮ ТАРТИБИ 

3.1. Жеңүүчүлөргө 

байге берүү 

3.1.1. Жеңүүчүлөрдү аныктоо күндөн тарта 10 календарлык күндүн ичинде 

байгелер берилет. Байге берүү аземи Уюштуруучу тарабынан төмөнкү мөөнөттүн 

ичинде аныкталат: 

1-этап – 2018-ж. 5-октябрынан тарта 15-октябрына чейин 

2-этап – 2018-ж. 7-декабрынан тарта 17-декабрына чейин  

3-этап – 2018-жылдын 10-январынан тарта 20-январына чейин  

3.1.2. Эгерде жеңүүчү байге берүү аземине катыша албаса, ал Уюштуруучунун 

филиалына же сактык кассасына кайрылып Акциянын/этаптардын 

жыйынтыктарын чыгаруу күндөн тарта 30 календарлык күндүн ичинде байгени 

ала алат. Башкы байгенин жеңүүчүсү Акциянын жыйынтыктарын чыгаруу күндөн 

тарта үч айдын ичинде саякатка барса болот.  

 

3.1.3. Байгелерди алуу үчүн Акциянын/этаптардын жеңүүчүлөрү паспорт 

көрсөтүш керек.  

 

3.2. Акциянын 

жыйынтыктары 

жөнүндө 

катышуучуларды 

маалымдоо 

3.2.1. Уюштуруучу жеңүүчүлөргө Акциянын жыйынтыктары, байге берүү 

аземинин күнү жана жери жөнүндө которууну алууга/жөнөтүүгө Арызда 

көрсөтүлгөн телефон аркылуу Акциянын/этаптардын жыйынтыктарын 

чыгаруудан кийин 5 жумуш күндүн ичинде түздөн-түз маалымдайт; 

3.2.2. Акциянын/этаптардын жеңүүчүлөрүнүн тизмеси www.kompanion.kg 

«Компаньон Банкы» ЖАКтын расмий сайтында Акциянын/этаптардын 

жыйынтыктарын чыгаруудан кийин 5 жумуш күндүн ичинде жарыяланат. 

3.2.3. Туура байланыш маалыматтарын (байланыш телефон номерлери, 

даректери) берүү жана берилген байланыштардын аныктыгы үчүн 

жоопкерчиликти Акциянын катышуучусу тартат. 

3.2.4. Катышуучуга көрсөтүлгөн байланыш маалыматтары аркылуу 

Акциянын/этаптардын жыйынтыктарын чыгаруу күндөн тарта 10 календарлык 

күндүн ичинде маалымдоо/байланышуу мүмкүн болбогондо, катышуучу 

жеңүүчүлөрдүн тизмесинен чыгарылат. 

 

4. МААЛЫМАТТЫ ЖАЙЫЛТУУ 

4.1. Каналдар Акциянын/этаптардын шарттары, жыйынтыктары, анонстор, жарнамалык 

материалдар төмөнкү каналдар аркылуу жарыяланат: 

 «Компаньон Банкы» ЖАКтын расмий интернет сайты www.kompanion.kg; 

 Социалдык тармактардагы банктын расмий аккаунттары (Facebook, 

Instagram, Twitter); 

 Маалыматтык интернет сайттар жана Уюштуруучунун өнөктөрүнүн 

сайттары жана алардын социалдык тармактарындагы аккаунттар; 

 Ар кандай жалпыга маалымдоо каражаттары 

 

Акция боюнча суроолор менен «Компаньон Банкы» ЖАКтын Байланыш 

борборунун номерлери боюнча кайрылсаңыздар болот: 0312 33 88 00, моб.тел. 

88 00 

http://www.kompanion.kg/
http://www.kompanion.kg/


 

 

 

 

 
 

 

4.2. Жарыялоолор Уюштуруучу жеңүүчүлөрдүн тизмелерин аты-жөнүн, байгелүү орунун жана 

байгесин көрсөтүп жарыялоого жана ар кандай жалпыга маалымдоо 

каражаттарында жеңүүчүлөрдүн сүрөттөрүн колдонууга укуктуу. 

 


