
წამახალისებელი აქცია VISA ბარათების მფლობელებისათვის 
 

1. ზოგადი დებულებები 

 

1.1 წინამდებარე  დოკუმენტი  არეგულირებს  სს  “ტერაბანკის”  [შემდგომ  „ორგანიზატორი“, 

„ბანკი“  ან  „ტერაბანკი“    საიდენტიფიკაციო ნომერი    –  204546045, რეგისტრაციის მისამართი – ქ. 

თბილისი, ქეთევან დედოფლის N3  მიერ წამახალისებელი აქციის (შემდგომ „აქციის“) მოწყობას, ადგენს 

აქციაში მონაწილეობის  პირობებს. 

1.2 აქციის  მოწყობა რეგულირდება  საქართველოს  მოქმედი  კანონმდებლობით, წინამდებარე 

რეგლამენტით და ბანკის სხვა შიდა მარეგლამენტირებელი დოკუმენტებით. 

 

2. თამაშობის ზოგადი წესი 

 

2.1 აქციის ორგანიზება ხორციელდება სს „ტერაბანკის“ მიერ, რომელიც წარმოადგენს კომერციული საბანკო 

საქმიანობის ლიცენზიის მქონე იურიდიულ პირს. 

2.2 c.   აქციის მოწყობის მიზეზია: 

2.2.1 ვიზა ტიპის ბარათების ტრანზაქციების ზრდა 

2.2.2 არსებული კლიენტების წახალისება 

2.2.3 ახალი კლიენტების მოზიდვა 

2.2.4 ბანკის საკომისიო შემოსავლების გაზრდა. 

2.2.5 ბანკის,  ცნობადობის გაზრდა 

2.3 აქციაში მონაწილეობის პირობა: აქციაში მონაწილედ   ჩაითვლება ნებისმიერი ფიზიკური პირი, 

რომელიც 2019 წლის 15 დეკემბრის  00:00 საათიდან  2020 წლის 31 იანვრის 23:59 საათის ჩათვლის 

განახორციელებს საკუთარი ნებისმიერი კლასის ვიზა ბარათით ტრანზაქციებს. 

2.4 აქციაში მონაწილეობას იღებს მხოლოდ პოს ტერმინალით და ონლაინ საიტებზე განხორციელებული 

ტრანზაქციები მინ 10 ლარის მოცულობით. 

2.5 აქციაში მონაწილებას არ იღებს ბანკომატის მეშვეობით თანხის განაღდები. ონლაინ კაზინოების 

ანგარიშის შევსების ან თანხის გადარიცხვის მიზნით განხორციელებული ტრანზაქციები. 

2.6 აქციის თანახმად დაგროვილი მინ 10 ცალ 10 ლარიან ტრანზაქციაზე კლიენტს ბონუსის სახით 

ჩაერიცხება 10 ლარი  და ასევე მიღებს 1 ქულას.  

2.7 ჩარიცხვა განხორციელდება მე-10 ტრანზაქციის შესრულებიდან 48 საათის განმავლობაში 

2.8 თუ კლიენტს საბარათე ანგარიშზე გააქტიურებული აქვს ოვერდრაფტი, ბონუსის ჩარიცხვა მოხდება 

მიმდინარე ანგარიშზე, თუ კლიენტს არ აქვს მიმდინარე ანგარიში ასეთ შემთხვევაში თანხა  ჩაირიცხება 

საბარათე ანგარიშზე.  

2.9 2020 წლის 4 თებერვალს  გამოვლინდება აქციის პერიოდში ყველაზე მეტი ქულის მქონე ერთი კლიენტი  

რომელიც მოიგებს მთავარ პრიზს.  მოგზაურობას შვეიცარიის ალპებში - Zermatt, ფრენა და 3 ღამე 2 

ადამიანზე.  

2.10 აქციის მონაწილე მიიღებს მოკლე ტექსტურ შეტყობინებას დაგროვილი ტრანზაქციების (მინ 10 

ლარიანი) შესახებ. და რამდენი ტრანზაქცია დარჩა 10 ლარიან ბონუსამდე. ასევე ჯამური ქულების 

რაოდენობა 

2.11 ქულების შესახებ ინფორმაცია ასევე გამოჩნდება  კლიენტის ინტერნეტ ბანკში 

2.12 თუ კლიენტს აქვს რამდენიმე ვიზა ბარათი, აქციას მონაწილეობას მიიღებს ამ კლიენტის ჭრილში 

არსებული ბარათებით განხორციელებული ჯამური ტრანზაქციები. 

2.13 საიტზე დაიდება რეიტინგი სადაც გამოჩნდება 10 პრეტენდენტი ვისაც ექნება ყველაზე მეტი ქულა. 

2.14 საიტზე ინფორმაციის განახლება მოხდება ავტომატურ რეჟიმში. 

2.15 ტრანზაქციებს შორის მინ პერიოდი უნდა შეადგენდეს 2 წუთს, წინააღმდეგ შემთხვევაში ტრანზაქცია 

(მომდევნო) არ ჩაეთვლება კლიენტს. 

2.16 ერთი და იგივე პოს ტერმინალზე ან ონლაინ მაღაზიაში  დღის განმავლობაში 5 ჯერ ზე მეტი (მომდევნო) 

ტრანზაქცია არ ჩაეთვლება კლიენტს. 

2.17 ტერაბანკის თანამშრომლებს შეუძლიათ ისარგებლონ მხოლოდ „10 ლარიანი ბონუსის“ აქციით. მთავარი 

პრიზის გათამაშებაში თანამშრომლების მონაწილეობა არ არის დაშვებული.  

2.18 მთავარი პრიზების გადაცემა განხორციელდება  2020 წლის 06 თებერვალს 12  საათზე   

2.19 დაუშვებელია ბანკის მხრიდან  მოგებული პრიზების სხვა პირისათვის გადაცემა. 

2.20 გამარჯვებულის  მიერ   პრიზის   მიღების      შემდეგ,   ორგანიზატორსა  და   გამარჯვებულს   შორის 

საჭიროების შემთხვევაში ფორმდება მიღება - ჩაბარების აქტი. 



2.21 ბანკს უფლება აქვს გამარჯვებული პირი და მის მიერ მოგებული პრიზები გამოიყენოს მარკეტინგული 

მიზნებისათვის. 

 

 

 

3. პრეტენზიების განხილვის წესი 

 

3.1 ბანკის კლიენტს უფლება აქვს პრეტენზიით მიმართოს ბანკს, თუ თვლის, რომ აქციის პერიოდში  

ნებისმიერ ეტაპზე დარღვეული იქნა წინამდებარე რეგლამენტით/თამაშობის წესით ან 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესები/მოთხოვნები. 

3.2 პრეტენზია წარდგენილი უნდა იქნას არა უგვიანეს 2020 წლის 5 თებერვლისა. 

3.3 პრეტენზია  შეიძლება  წარდგენილი  იქნას  წერილობითი  სახით  შემდეგ  მისამართზე:  ქ.  თბილისი, ქ. 

წამებულის  N 3,  ან ტექსტური სახით ელექტრონული ფოსტის შემდეგ მისამართზე გამოგზავნით: 

info@terabank.ge  

3.4 პრეტენზიის მიღებიდან 3  სამუშაო დღის5   ვადაში ბანკის იურიდიული განყოფილების 

წარმომადგენელი უკავშირდება პრეტენზიის ავტორს და უშუალო შეხვედრით აზუსტებს მის 

პრეტენზიას, ისმენს დამატებით გარემოებებს. 

3.5 სამუშაო დღედ ჩაითვლება წლის ნებისმიერი დღე, გარდა შაბათ კვირისა  და საქართველოს 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული უქმე დღეებისა.  

3.6 წინამდებარე რეგლამენტის 3.4 პუნქტით განსაზღვრული მოსმენიდან 5 სამუშაო დღის განმავლობაში 

ბანკი იღებს გადაწყვეტილებას პრეტენზიასთან დაკავშირებით. 

3.7 თუ პრეტენზიის ავტორი ბანკის თანამშრომელთან დაკავშირებული პირია, შესაბამისი თანამშრომელი 

პრეტენზიის განხილვაში არ მონაწილეობს. 

3.8 ბანკის გადაწყვეტილება პრეტენზიის ავტორს მიეწოდება წერილობითი სახით. 

3.9 თუ   პრეტენზიის   ავტორი   არ   ეთანხმება   ბანკის   გადაწყვეტილებას,   იგი   უფლებამოსილია 

გაასაჩივროს აღნიშნული გადაწყვეტილება კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

 

mailto:info@terabank.ge

