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   «КОМПАНЬОН БАНКЫ» ЖАКынан Акция  
 

Эсеп ачпастан эл аралык акча которуу системалары боюнча  «ДУБАЙГА БАРАБЫЗ!» 
укмуштуудай Акциясы. 

                              
1. АКЦИЯНЫ ӨТКӨРҮҮ ШАРТТАРЫ 

1.1.  Акциянын 
уюштуруучусу 

«Компаньон Банкы» ЖАК (мындан ары - Банк) 
 

1.2. Акцияны 
өткөрүү  
мезгили 

Акциянын башталышы – 2019-жылдын 1-марты 
Акциянын аяктоосу – 2019-жылдын 30-ноябры 
 
Этаптары: 

 1-этап (аралык): 2019-жылдын 1-мартынан 31-майына чейин 
 2-этап (аралык): 2019-жылдын 1-июнунан 31-августуна чейин 
 3 этап (финалдык): 2019-жылдын 1-мартынан 30-ноябрына чейин –

2019-жылдын 1-мартынан 30-ноябрына чейинки мезгилдеги жасалган 
бардык операциялар боюнча Акциянын жыйынтыктарын чыгаруу жана 
Акциянын ЖЕҢҮҮЧҮЛӨРҮН аныктоо.  

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

кокустук принциби (жеңүүчүнү негизсиз тандоону жүзөгө ашыруучу алгоритмди 
колдонуу) жокко чыгарылган.  
 

1.4. Акцияны 
өткөрүү орду 

Акция Банктын бардык иштеген жана Акция өткөрүү мезгилинде ачылган 
бөлүмдөрүндө (филиалдарында жана сактык кассаларында) өткөрүлөт.  

1.5. Акциянын 
катышуучулары 
 

 18 (он сегиз) жашка толгон, жөндөмдүү, эсеп ачпастан эл аралык акча 
которуу системалары боюнча акча которууларды ишке ашыруучу жеке 
жактар.   

Банктын кызматкерлери жана алардын жакын туугандары (ата, эне, байке, 
эже, балдары, жубайлар) Акцияга катышышпайт. 

 
1.6. Акцияны 

өткөрүүгө 
контроль боюнча 
комиссия 

Акцияны өткөрүүнү контролдоо максатында Банк Комиссия түзөт, анын курамы 
Банктын Башкармалыгынын буйругу менен бекитилет. Комиссиянын курамына 
Банктын кызматкерлеринен 5тен кем эмес адам кирет.  

2. КАТЫШУУ ШАРТТАРЫ ЖАНА ЖЕҢҮҮЧҮЛӨРДҮ АНЫКТОО 

2.1. Акцияга 
катышуу 
тартиби 

2.1.1. Акцияга катышуу үчүн акча которуулардын «Золотая Корона», «Контакт», 
Western Union, «Юнистрим» эл аралык системалары жана Банктын 
Акциясы өткөрүлүп жаткан мезгилде иштеп жаткан башка эсеп ачпастан 
акча которуу эл аралык системалары боюнча акча которуу жана алуу 
зарыл. 

2.1.2. Которуулар Акцияга катышуучу акча которуулар системаларында 
жеткиликтүү бардык валюталарда ишке ашырыла алат.  

2.1.3. Ал боюнча кайтаруу ишке ашырылган которуулар Акцияга катышуудан 
чыгарылып салынат. 

 
2.2. Акцияда 

жеңүүчүлөрдү 
2.2.1. Которуулардын эң көп көлөмүн жүргүзгөн катышуучулар Акциянын 

жеңүүчүлөрү болуп калышмакчы. Акциянын катышуучусунун 
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аныктоо 
критерийлери 

которууларынын жалпы көлөмү чет элдик валюталардагы которуулардын 
суммасын которуулар жасалган датага карата КРУБнын курсу боюнча 
конвертациялоо жолу менен КРнын улуттук валютасында (сом) аныкталат.  

2.2.2. Акциянын/этаптын жыйынтыгы боюнча которуулардын бирдей суммасы 
менен бир байгелүү орунга эки же андан көп жеңүүчү болуп калса, 
Акциянын жеңүүчүсү болуп Акциянын/этаптын жүргүзүлгөн мезгилинде 
которуулардын көбүрөөк санын алган жана жөнөткөн катышуучу 
таанылат; мында Акциянын которуулардын азыраак санын ишке ашырган 
катышуучу кийинки байге категориясында байгеге талаптана алат.  

 
2.3. Акциянын 

жеңүүчүлөрүн 
аныктоо 
тартиби 

2.3.1. Акциянын биринчи жана экинчи аралык этаптарынын  жыйынтыктары 
боюнча 2.3.3-п. аныкталган Катышуучулардын үч тобунун ар биринен 
10дон жеңүүчү  аныкталат. 

2.3.2. Акциянын үчүнчү финалдык этабынын жыйынтыгы боюнча Акциянын 
Катышуучуларынын бардык топторунун арасынан үч жеңүүчү аныкталат.  

2.3.3. Акциянын катышуучуларынын топтору Банктын аларда катышуучулар акча 
которууларды ишке ашырышкан филиалдары боюнча аныкталат.  

 
I ТОП 

Жалал-Абад филиалы (Жалал-Абад филиалы, СК «Алга»,  
СК «Арстанбап», СК «Базар-Коргон», СК «Каныкей», СК «Кенч»,  
СК «Көк-Жаңгак», СК «Октябрьское», СК «Ооганталаа», СК «Сузак»); 

Кадамжай филиалы (Кадамжай филиалы, «Кызыл-Кия» Көчмө 
Кассасы, СК «Айдаркен», СК «Баткен», СК «Бүргөндү», СК «Кызыл-Кия», 
СК «Халмион»); 

Ош филиалы (Ош филиалы, СК «Араван», СК «Жаңы-Базар», СК «Көк-
Жар», СК «Курманжан-Датка», СК «Ноокат», СК «Папан», СК «Тепе-
Коргон»); 

Ош Датка филиалы (Ош Датка филиалы, СК «Гүлчө», СК «Дароот-
Коргон», СК «Каратай», СК «Келечек», СК «Сары-Могол», СК «Сопу-
Коргон»; 

Бишкек филиалы (Бишкек филиалы, СК «Аламедин (Бишкек)», СК 
«Дордой (Бишкек)», СК «Запад (Бишкек)», СК «Орто-Сай»). 

Борбордук филиалдын «Берекет Гранд» сактык кассасы 
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II ТОП 

Исфана филиалы (Исфана филиалы, СК «Андарак», СК «Арка», СК 
«Кулунду», СК «Сүлүктү»); 

Өзгөн филиалы (Өзгөн филиалы, СК «Алайкуу», СК «Кара-Кулжа»,  
СК «Карасуу», СК «Куршаб», СК «Мырзаке», СК «Отуз-Адыр», СК 
«Өзгөн-2»); 

Ноокен филиалы (Ноокен филиалы, СК «Ак-Бата», СК «Кызыл-Жар», 
СК «Майлуу-Суу», СК «Масы», СК «Шамалдысай»); 

Кербен филиалы (Кербен филиалы, «Шекафтар» Көчмө Кассасы,  
СК «Алабука», СК «Каражыгач», СК «Таш-Көмүр», СК «Чаткал»); 

Чүй филиалы (СК «Кара-Балта», СК «Жайыл», СК «Беловодск»,  СК 
«Каинды», СК «Сокулук», СК «Суусамыр»). 

III ТОП 

Каракол филиалы (Каракол филиал, СК «Ак-Суу», СК «Ак-Тилек»,  
СК «Барскоон», СК «Кызыл-Суу», СК «Нововознесеновка», СК «Тюп»); 

Балыкчы филиалы (Балыкчы филиалы, СК «Ананьево»,  
СК «Боконбаев», СК «Григорьевка», СК «Кара-Коо», СК «Тамчы»,  
СК «Чолпон-Ата»); 

Токмок филиалы (Токмок филиалы, СК «Ивановка», СК «Кант»,  
СК «Кемин», СК «Орловка», СК «Шабдан»); 

Токтогул филиалы (Токтогул филиалы, СК «Кара-Көл», СК «Өзгөрүш», 
СК «Терек-Суу», СК «Үч-Терек»); 

Талас филиалы (Талас филиалы, СК «Аманбаев», СК «Бакай-Ата», СК 
«Кызыл-Адыр», СК «Покровка», СК «Талас»); 

Борбордук филиал (Борбордук филиал); 

Башкы кеңсенин операциялык залы (Башкы кеңсенин операциялык 
залы); 

Нарын филиалы (Нарын филиалы, СК «Атбашы», СК «Баетово», СК 
«Казарман»); 

Кочкор филиалы (Кочкор филиалы, СК «Мантыш», СК «Түгөл-Сай», 
СК «Чаек»). 
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*Филиалдардын жана сактык кассаларынын даректери «Компаньон банкы» 
ЖАКынын расмий сайтында - www.kompanion.kg жарыяланган.  

2.4. Акция боюнча 
байгелер: 

2.4.1. Акциядагы биринчи жана экинчи аралык этаптарда Катышуучулардын ар 
бир тобундагы жеңүүчүлөр төмөнкү байгелерди алышат*: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Кардар Акциянын экинчи этабынын жыйынтыгы боюнча биринчи этаптагы эле 
байгелүү орунду ээлеген учурда, ал байгени ошондой эле нарктагы башка 
байгеге алмашууга укуктуу. 
 
2.4.2. Акциянын үчүнчү финалдык этаптын жыйынтыгы боюнча бардык 
топторунун Катышуучулардын арасындагы Жеңүүчүлөр Баш байгелерди алышат:  
 

Орун Байгенин аталышы 

1 Дубайга эки адамга саякат 

2  iPhone Xs 

3 Ноутбук 

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

Орун Байгенин аталышы  
1 Муздаткыч  
2 Ноутбук  
3 Планшет  
4 Смартфон  
5 Чаң соргуч  
6 Духовка  
7 Сок сыгуучу  
8 Үтүк  
9 Кофеварка  
10 Блендер  

2.5. Акциянын 
жыйынтыктарын 
чыгаруу 
мөөнөттөрү 

1-этап – 2019-ж. 1-июнунан 7-июнуна чейин. 
2-этап – 2019-ж. 1-сентябрынан 6-сентябрына чейин. 
3-этап (финалдык) – 2019-ж. 1-декабрынан 10-декабрына чейин. 
 

3. АКЦИЯНЫН ЖЕҢҮҮЧҮЛӨРҮН МААЛЫМДОО ЖАНА СЫЙЛОО ТАРТИБИ 

3.1. Акциянын 
жеңүүчүлөрүн 
сыйлоо 

3.1.1. Акциянын жеңүүчүлөрүн сыйлоо жыйынтыктар чыгарылган жана 
жарыяланган күндөн 10 (он) календарлык күн аралыгында жүргүзүлөт.  
 
3.1.2. Акциянын жеңүүчүсү сыйлоо аземине катыша албаган учурда ал 
Акциянын/этаптардын жыйынтыктары чыгарылган күндөн 30 (отуз) календардык 
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күн аралыгында Банктын филиалына же сактык кассасына кайрылуу менен 
байгени ала алат. Акцияда биринчи орунду ээлеген жеңүүчү Акциянын 
жыйынтыктары чыгарылган күндөн үч ай аралыгында сапарга барууга укуктуу.  
 
3.1.3. Байгелерди алуу үчүн Акциянын/этаптардын жеңүүчүлөрү паспортторун 
көргөзүүгө тийиш.  
3.1.4.  Акция жүргүзүлгөн бүт мезгилдин жыйынтыктары боюнча Акциянын 
Жеңүүчүсү жана баш байгени - эки адам үчүн Дубайга саякатты - утуп алган адам 
2020-жылдын январынан апрелге чейинки убакытта өз байгесин пайдалана, 
тактап айтканда, саякатка чыга алат. Саякаттын так күнү Банк менен бирге 
талкууланат жана аныкталат.  
 

 Банк тарабынан эки адамга бир гана тур түзүлүп жана сатылып 
алынмакчы.  

 Турдун багытын өзгөртүү Акциянын шарттары менен каралган эмес, тур 
билдирилген багыт – Дубай боюнча гана түзүлөт.  

 Саякат барууну брондоо, ошондой эле барган мезгилине карата сапар 
аяктаган датадан 6 (алты) айдан кем эмес ашыкча аяктоо датасы менен 
аракеттеги чет элдик паспорту бар Акциянын жеңүүчүсүнө (ошондой эле 
аны коштогон адамга) карата гана уюштурула алат. 

 Турга: мейманканада жашоо, эртең мененки тамактын негизинде 
тамактануу, негизги медициналык туристтик камсыздандыруу, визаны 
ачууга чыгымдар камтылат.  

 Байгенин наркынын акчалай эквивалентин төлөп берүү же башка 
Байгелер менен алмаштыруу жүргүзүлбөйт.  
 

3.2. Катышуучуларды 
Акциянын 
жыйынтыктары 
жөнүндө 
маалымдоо  

3.2.1. Банк жеңүүчүлөргө Акциянын натыйжалары, сыйлоо аземинин күнү жана 
орду жөнүндө Акциянын/этаптардын жыйынтыктарын чыгаргандан 5 (беш) иш 
күнү аралыгында Которууну алууга/жөнөтүүгө арызда көрсөтүлгөн телефон 
боюнча түздөн-түз билдирет; 
3.2.2. Акциянын/этаптардын жеңүүчүлөрүнүн тизмелери Банктын («Компаньон 
банкы» ЖАК) расмий сайтында - www.kompanion.kg Акциянын/этаптардын 
жыйынтыктары чыккандан 5 (беш) иш күнү аралыгында жарыяланат.  
3.2.3. Банкка туура байланыш маалыматтарын (аты-жөнү, байланыш телефон 
номерлерин, жашаган жерлеринин даректерин ж.б.) берүү жана берилген 
маалыматтардын аныктыгы үчүн жоопкерчиликти Акциянын катышуучусу тартат.   
3.2.4. Акциянын катышуучусу менен көрсөтүлгөн байланыш маалыматтары 
боюнча Акциянын/этаптардын жыйынтыктарын чыгаруудан 10 (он) календардык 
күн аралыгында билдирүү/байланышуу мүмкүн болбогон учурда катышуучу 
Акциянын жеңүүчүлөрүнүн тизмесинен чыгарылат.  
 

4. АКЦИЯНЫ ӨТКӨРҮҮ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТТЫ ТАРАТУУ  

4.1. Каналдар Акциянын/этаптардын шарттары, жыйынтыктары, жарыялар, жарнамалык 
материалдар төмөнкү каналдар аркылуу жарыяланат:  

 Банктын рамий интернет-сайты www.kompanion.kg; 
 Банктын социалдык тармактардагы (Facebook, Instagram, Twitter ж.б.) 

расмий аккаунтары; 
 Банктын өнөктөштөрүнүн сайттары жана маалыматтык көңүл ачуучу 
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интернет-сайттар жана алардын социалдык тармактардагы интернет-
аккаунттары; 

 Ар кандай массалык маалымат каражаттары. 
 
Акцияны өткөрүү боюнча башка суроолор менен Банктын Байланыш-
борборунун номерлери боюнча кайрылыңыз: 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.  

 


