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Соода-тейлөө ишканалары үчүн 

“Элкарт Трейд”мобилдик тиркемеси аркылуу нак эмес 

төлөмдөрдү кабыл алуу боюнча  

“QR кабыл ал – Байгелерге ээ бол” Акциясы 

 

1. АКЦИЯНЫ ӨТКӨРҮҮ ШАРТТАРЫ 

1.1.  Акциянын 

уюштуруучулары 

«Банк Компаньон Банкы» ЖАК (мындан ары- Банк) жана “Банктар аралык 

Процессинг Борбору” ЖАК (МЫНДАН АРЫ- БАПБ) 

 

1.2. Акциянын 

мөөнөтү 

Акция бир этаптан турат. 

Акциянын башталышы: 05.11.2021  

Акциянын аякташы: 31.12.2021 

1.3. Акциянын түрү  

Акция демилге берүүчү лотерея болуп эсептелбейт, жеңүүчү аныкталганда 

кокустук принциби аркылуу тандоо колдонулбайт (жеңүүчүнү эрки менен 

тандаган алгоритмди колдонуу). 

1.4. Акциянын 

катышуучулар

ы жана 

өткөрүү жери  

 

Акция Кыргыз Республикасынын аймагында, “Элкарт Трейд” мобилдик 

тиркемесин орноткон жана товарлар жана кызматтар үчүн калктан QR-код 

аркылуу төлөм кабыл алган Соода-тейлөө ишканалары (СТИ) * арасында 

өткөрүлөт. 

 

«Компаньон Банкы» ЖАКтын кызматкерлери жана бир туугандары(атасы, апасы, 

сиңдиси, эжеси, байкеси, иниси, балдары, жубайы) Акцияга катышпайт. 

 

*Соода-тейлөө ишканалары (СТИ) – орто жана кичи бизнестин өкүлдөрү: 

дүкөндөр, кафе, ресторандар, коомдук тамактануу жайлары, дарыканалар ж.б. 

1.5. Акцияны 

өткөрүүнү 

көзөмөлдөө 

боюнча Комиссия 

 

 

Акцияны өткөрүүнү көзөмөлдөө максатында, Банк БАПБнын өкүлдөрү менен 

бирге Комиссия түзөт. 

2. КАТЫШУУНУН ШАРТТАРЫ ЖАНА ЖЕҢҮҮЧҮЛӨРДҮ АНЫКТОО 

2.1. Акцияга 

катышуунун 

тартиби 

2.1.1. Акцияга катышуу үчүн СТИлер буларды аткаруусу керек: 

• “Элкарт Трейд” тиркемесин жүктөп алуу;  

• СТИнин өкүлүнүн наамына Компаньон Банкы тарабынан чыгарылган 

“Элкарт Бизнес” картасына байлоо; 

• Акциянын жүрүшүндө калктан товарлар жана кызматтар үчүн төлөмдү 

“Элкарт Трейд” тиркемесинен QR кодду сканерлөө аркылуу кабыл 

алуу. 

2.1.2. Төлөм КР улуттук валютасында, сом түрүндо ишке ашат. 

2.1.3. Акциядан жөнөтүүчүгө кайра кайтарылып берилген жана ийгиликтүү 

болбогон транзакциялар четтетилет. 

 

 

2.2. Жеңүүчүлөрдү 

аныктоонун 

жол-жобосу 

2.2.1. Акциянын жыйынтыгында – “Элкарт Трейд” мобилдик тиркемесине QR код 

аркылуу кабыл алынган ийгиликтүү төлөмдөрдүн эң көп көлөмү 

боюнча жана төмөнкү критерийлердин негизинде 5 жеңүүчү – СТИ 

аныкталат: 
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жана 

критерийлери 

 

• Жеңиш үчүн Акциянын жүрүшүндө СТИнин операцияларынын 

минималдуу көлөмү 10 000ден (он миң)  кем эмес болушу керек.  

• Бир операция үчүн транзакциянын минималдуу суммасы – 50 сомдон 

жогору 

• Бардык активдүү СТИлер Компаньон  Банкынын “Элкарт Бизнес” 

карталарын  “Элкарт Трейд” мобилдик тиркемесине байлашы керек. 

2.2.2. Эгерде Акциянын жыйынтыктары боюнча бир орунга ийгиликтүү 

транзакциялардын көлөмү бирдей болгон эки же экиден ашык Жеңүүчү 

аныкталса, алардын арасынан транзакциялардын саны эң көп болгон СТИ 

байге ээси деп жарыяланат. 

 

 

2.3. Байге фонду Байге фонду 200 000 (эки жүз миң) сомду түзөт. 

2.4. Акция боюнча 

байгелер: 

2.4.1. Акциянын женүүчүлөрү төмөнкү байгеге ээ болот: 

1-орун– 60 000 сом; 

2-орун– 50 000 сом; 

3-орун– 40 000 сом; 

4-орун– 30 000 сом; 

5-орун– 20 000 сом. 

 

2.4.2. Акчалай байгелер нак эмес түрдө, Компаньон Банкы тарабынан 

чыгарылган “Элкарт Бизнес” төлөм карталарына которулат. 

 

2.4.3. Акция боюнча байгелерди алуу менен байланышкан салыктарды КРнын 

мыйзамдарына ылайык, БАПБ төлөйт. 

2.5. Акциянын 

жыйынтыгын 

чыгаруу мөөнөтү 

Жыйынтыктарды чыгаруу: 

20.01.2022ге чейин 

Байгени ыйгаруу: 

01.02.2022ге чейин 

 

                       3. ЖЕҢҮҮЧҮЛӨРДҮ МААЛЫМДОО ЖАНА БАЙГЕ БЕРҮҮ ТАРТИБИ 

 

3.1. Акциянын 

жыйынтыктары 

жөнүндө 

катышуучуларды 

маалымдоо 

3.2.1. Банк жеңүүчүлөргө Акциянын жыйынтыктары жөнүндө катталуу учурунда 

“Элкарт Трейд” тиркемесинде көрсөтүлгөн телефон номери аркылуу Акциянын 

жыйынтыктарын чыгаруудан кийин 5 жумуш күндүн ичинде түздөн-түз 

маалымдайт. 

3.2.2. Акциянын жеңүүчүлөрүнүн тизмеси www.kompanion.kg  

«Компаньон Банкы» ЖАКтын расмий сайтында Акциянын 

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 жыйынтыктарын чыгаруу күндөн тарта 10 календарлык 

күндүн ичинде маалымдоо/байланышуу мүмкүн болбогондо, катышуучу 

жеңүүчүлөрдүн тизмесинен чыгарылат. 

 

4. АКЦИЯНЫ ӨТҮШҮ ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТТЫ ЖАЙЫЛТУУ 

4.1. Каналдар Акциянын шарттары, жыйынтыктары, анонстор, жарнамалык 

материалдар төмөнкү каналдар аркылуу жарыяланат: 

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

• Социалдык тармактардагы банктын расмий аккаунттары (Facebook, 

http://www.kompanion.kg/
http://www.kompanion.kg/
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Instagram, Twitter ж.б.); 

• Маалыматтык-көңүл ачуучу интернет сайттар, Банктын өнөктөштөрүнүн 

сайттары жана алардын социалдык тармактарындагы аккаунттары; 

• Ар кандай жалпыга маалымдоо каражаттары. 

 

Акция боюнча суроолор менен «Компаньон Банкы» ЖАКтын Байланыш 

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

88 00 (КРнын мобилдик операторлорунан чалуулар акысыз). 

 

4.2. Акция тууралуу 

жарыялоолор 

 

Акцияга катышуу Акциянын катышуучусу Уюштуруучуга Акциянын 

жеңүүчүлөрүнүн тизмелерин, аты-жөнүн, байгелүү орунун жана байгесин ар 

кандай жалпыга маалымдоо каражаттарында көрсөтүп жарыялоого жана 

сүрөттөрүн колдонууга макулдук берет дегенди түшүндүрөт. 

 

 

 

 


