
 

სარეკლამო კამპანიის „მე გადავიხდი, შენ დასაჩუქრდი“ 

ჩატარების  წესები და პირობები 
 

საქართველოს ტერიტორიაზე სს „პროკრედიტ ბანკის“ მიერ გამოშვებული Visa ბიზნეს ბარათების (შემდგომში 

„Visa ბიზნეს ბარათი“) გამოყენების აქტივობის გაზრდაზე მიმართული სარეკლამო კამპანიის „მე გადავიხდი, შენ 

დასაჩუქრდი“ (შემდგომში „სარეკლამო კამპანია“ ან/და „კამპანია“) ჩატარების წინამდებარე წესები და პირობები 

განსაზღვრავს სარეკლამო კამპანიის ჩატარების თანამიმდევრულობას. 

 

სარეკლამო კამპანიაში მონაწილეობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით სარეკლამო კამპანიის „მე გადავიხდი, 

შენ დასაჩუქრდი“ წესებსა და პირობებს  (შემდგომში „წესები“). 

1. სარეკლამო კამპანიის მწარმოებელი/ორგანიზატორი, დამკვეთი  

1.1. სარეკლამო კამპანიის მწარმოებელი/ორგანიზატორი: შპს ტოპ გრუპი (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 

205249667, ადგილმდებარეობა: საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, პ. ქავთარაძის ქ. №4).(შემდგომში 

მოხსენიებული, როგორც ,,ორგანიზატორი’’ და/ან ,, მწარმოებელი’’), ვიზასთან გაფორმებული 

ხელშეკრულების საფუძველზე.  

1.2. სარეკლამო კამპანიის დამკვეთი: Visa International Service Association (შემდგომში „დამკვეთი“), 

რეგისტრირებული მისამართი: United States of America, 900 Metro Center Boulevard, Foster City, California 

94404, USA; 

1.3. ბანკი: სს პროკრდიტ ბანკი (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 204851197, იურიდიული მისამართი: საქართველო, 

ქ. თბილისი, საბურთალოს რაიონი, ალ. ყაზბეგის გამზ., N21), რომელიც უზრუნველყოფს სარეკლამო 

კამპანიის გავრცელებას, კერძოდ, სარეკლამო კამპანიის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას კამპანიის 

მონაწილეებისთვის. 

 

 

2. სარეკლამო კამპანიის დასახელება 

2.1. სარეკლამო კამპანიის დასახელება:  „მე გადავიხდი, შენ დასაჩუქრდი“. 

 

3. სარეკლამო კამპანიის მიზანი 

3.1. სარეკლამო კამპანიის მიზანია Visa ბიზნეს ბარათების გამოყენების წახალისება. 

 

4. სარეკლამო კამპანიის მონაწილე  

4.1. სარეკლამო კამპანიის მონაწილეები არიან ბანკის მიერ გაცემული Visa ბიზნეს ბარათ(ებ)ის მფლობელი 

იურიდიული პირები/მეწარმე სუბიექტები, რომლებიც სარეკლამო კამპანიის პერიოდში განახორციელებენ 

საბარათე ტრანზაქციას(ებს) POS ტერმინალებსა და ინტერნეტში, როგორც საქართველოში ასევე მის 

ფარგლებს გარეთ (შემდგომში „კამპანიის მონაწილე“ და/ან „სარეკლამო კამპანიის მონაწილე პირ(ებ)ი“ და/ან 

„ბანკის ბიზნეს კლიენტ(ებ)ი“.  

4.2. სარეკლამო კამპანიაში მონაწილეობის უფლება არ აქვს: 

4.2.1. კამპანიის ორგანიზებასთან დაკავშირებულ (კამპანიის ორგანიზებაში ჩართულ) იურიდიულ პირებს და 

სს პროკრედიტ ბანკის თანამშრომლებს/თანამშრომლებზე გაცემულ Visa ბიზნეს ბარათებს.  

4.2.2. საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული პირებს, რომელთაც ეკრძალებათ სარეკლამო კამპანიაში 

მონაწილეობის მიღება.  

4.3. სარეკლამო კამპანიის მონაწილე პირები ვალდებულები არიან შეასრულონ წინამდებარე წესები. 

 

5.  სარეკლამო კამპანიის ჩატარების პერიოდი 

5.1. სარეკლამო კამპანია ტარდება: 2021 წლის 1 ივლისის 00:00:01 საათიდან 2021 წლის 31ივლისის 23:59:59 

საათის ჩათვლით; 

5.2. სარეკლამო კამპანიის პერიოდში განხორციელებული ტრანზაქციების ასახვის პერიოდია: 2021 წლის 1 

ივლისის 00:00:01 საათიდან 2021 წლის 31 ივლისის 23:59:59 საათის ჩათვლით. 

 

 



 

6.  სარეკლამო კამპანიის საჩუქრებია 

 

 

6.1. საჩუქრების შემადგენლობა კატეგორიების მიხედვით: 

ცხრილი 1. 

 

№ საჩუქრის კატეგორია გადახდილი თანხა საჩუქარი თანხის მიხედვით 

1 
ბიზნესის განვითარება  

500 ლარიდან - 1000 ლარამდე  
Udemy 

1000 ლარიდან - 2000 ლარამდე 
Audible 

2000 ლარიდან ზევით 
Coursera 

2 
ტექნიკა  

500 ლარიდან - 1000 ლარამდე  
გადამყვანები 

1000 ლარიდან - 2000 ლარამდე 
უსადენო დამტენი  

2000 ლარიდან ზევით 
ყავის აპარატი 

3 ყოველდღიური 

500 ლარიდან - 1000 ლარამდე  
ოთახის მცენარე 

1000 ლარიდან - 2000 ლარამდე 
პუფი 

2000 ლარიდან ზევით 
სანათი 

4 
ავტო-ინდუსტრია 

 

500 ლარიდან - 1000 ლარამდე  
CARU-ს 4 უფასო გამოძახება 

1000 ლარიდან - 2000 ლარამდე 
ავტომობილის 10-ჯერ გარეცხვა 

2000 ლარიდან ზევით 
ტექ-ინსპექტირება  

 

 

7. სარეკლამო კამპანიაში მონაწილეობის წესი  

7.1 კამპანიაში ავტომატურად ჩართულია ბანკის ყველა ბიზნეს კლიენტი, რომელიც სარგებლობს პროკრედიტ 

ბანკის Visa ბიზნეს ბარათით. 

7.2 კამპანიის მონაწილეებთან, კამპანიის განმავლობაში, ბანკის მიერ ინტერნეტ ბანკინგის მეშვეობით 

გაიგზავნება შეტყობინება, სადაც მითითებული იქნება საჩუქრის კატეგორიები. 

7.3  კამპანიაში მონაწილეობის მისაღებად კამპანიის მონაწილეები ვალდებულები არიან, კამპანიის პერიოდში 

აირჩიონ სასურველი საჩუქრის კატეგორია და წესების 7.2 პუნქტში მოცემულ შეტყობინებაზე პასუხად 

აცნობონ ბანკს.  

7.4 საჩუქრის მისაღებად კამპანიის მონაწილე პირზე გაცემულ ბიზნეს ბარათ(ებ)ზე ჯამურად უნდა 

განხორციელდეს გადახდები: 500 ლარიდან - 1000 ლარამდე, 1000 ლარიდან - 2000 ლარამდე ან 2000 

ლარიდან ზევით. 

7.5 უცხოურ ვალუტაში განხორციელებული გადახდა დაითვლება ოპერაციის თარიღში (ამონაწერში ასახვის 

დრო) არსებული ეროვნული ბანკის გაცვლითი კურსის მიხედვით. 



7.6 კამპანიის მონაწილე პირი, მის მიერ არჩეული სასურველი კატეგორიის შესაბამისად, კამპანიის 

დასრულების შემდეგ  მიიღებს იმ საჩუქარს, რომელიც შეესაბამება მის მიერ კამპანიის პერიოდში/ 

განმავლობაში დახარჯულ თანხას, იხ. საჩუქრების  ცხრილი #1 (წესების მე-6 პუნქტი). 

7.7 სარეკლამო კამპანიის მონაწილე პირებს ჯამურად გადახდილი თანხის შესახებ ინფორმაციის გაგება 

შეუძლია SMS შეტყობინებით, რომელსაც ბანკი ყოველკვირეულად გააგზავნის კამპანიის მონაწილესთან.  

7.8 სარეკლამო კამპანიაში ბარათით განხორციელებულ გადახდად ჩაითვლება ის  ტრანზაქცია, რომელიც  უკვე 

ასახულია მიმდინარე ანგარიშზე (ანგარიშებზე) და ფიქსირდება საბანკო ამონაწერში. 

7.9 ტრანზაქციებში იგულისხმება და სარეკლამო კამპანიაში მონაწილეობის მისაღებად საფუძველს 

წარმოადგენს: უნაღდო ოპერაციები, რომლებიც ხორციელდება Visa ბიზნეს ბარათით პოს-ტერმინალებსა და 

ინტერნეტში. 

7.10 სარეკლამო კამპანიაში არ მონაწილეობს: 

7.10.1 ტრანზაქციები, რომელთა გაუქმება ან დაბრუნება მოხდება სარეკლამო კამპანიის პერიოდში; 

7.10.2 უნაღდო ანგარიშსწორება 2021 წლის 31ივლისის 23:59:59 საათის შემდეგ; 

7.10.3 პოს ტერმინალით თანხის განაღდება; 

7.10.4 ბანკომატიდან თანხის გატანა/შეტანა; 

7.10.5 გადახდები აზარტული თამაშებისათვის/ლატარიისთვის; გაცნობითი სერვისებისთვის; 

საქველმოქმედო ორგანიზაციისთვის; გადასახადის გადახდებისთვის/ტენდერებისთვის.  

7.10.6 ნებისმიერი სხვა უკანონო ტრანზაქცია. 

 

 

8  სარეკლამო კამპანიაში გამარჯვებულების განსაზღვრის მექანიზმი:  

 

8.1 სარეკლამო კამპანიის გამარჯვებულები არიან ბანკის ის ბიზნეს კლიენტები, რომელთაVisa ბიზნეს 

ბარათებით კამპანიის პერიოდში/განმავლობაში, 2021 წლის 1 ივლისის 00:00:01 საათიდან 2021 წლის 31 

ივლისის 23:59:59 საათის ჩათვლით შესრულდა წინამდებარე წესების 7.4 პუნქტში მითითებული 

გადახდები. 

8.2 სარეკლამო კამპანიის გამარჯვებულების განსაზღვრა ხდება სს „პროკრედიტ ბანკის“ მონაწილეობით, 

რომელიც ორგანიზატორს მიაწოდებს გამარჯვებული ბიზნეს კლიენტის შესახებ ინფორმაციას, რომელიც 

აუცილებელია ორგანიზატორის მიერ დაქირავებული საკურიერო მომსახურების წარმომადგენლების მიერ 

გამარჯვებულთათვის საჩუქრების გადაცემისთვის, კერძოდ, სახელწოდებას, საიდენტიფიკაციო ნომერს, 

უფლებამოსილი წარმომადგენლის სახელს, გვარს და პირად ნომერს, არჩეულ კატეგორიას, ტელეფონის 

ნომერს, მისამართს, ინფორმაციას ტრანზაქციების ჯამური თანხის შესახებ 2021 წლის 2 აგვისტოდან  20 

აგვისტომდე. 

8.3 2021 წლის 1 ივლისიდან 2021 წლის 31 ივლისის ჩათვლით კამპანიის მონაწილეებმა ინტერნეტ ბანკინგის 

შეტყობინების საფუძველზე უნდა მისწერონ ბანკს შეტყობინება არჩეული საჩუქრის კატეგორიის, 

მისამართის ან, ,,ბიზნეს განვითარების’’ არჩევის შემთხვევაში, ელ. ფოსტის შესახებ და საკონტაქტო 

ტელეფონის მითითებით, რომელიც საჭირო იქნება ორგანიზატორის მიერ საჩუქრის ფოსტის მეშვეობის 

მიწოდებისთვის. 

8.4 შეტყობინება გამოგზავნილი უნდა იყოს ბიზნეს კლიენტის  ინტერნეტ ბანკინგის მთავარი მომხმარებლის 

მიერ. ბანკი იტოვებს გამონაკლისის დაშვების უფლებას.  

8.5 კამპანიის მონაწილე არჩეული კატეგორიიდან მიიღებს მის მიერ კამპანიის განმავლობაში დახარჯული 

ჯამური  თანხის შესაბამის საჩუქარს. 

8.6 კამპანიის მონაწილეებს კატეგორიის არჩევის შემდეგ, აღარ აქვთ მისი შეცვლის უფლება. 

8.7 თუ გამოვლინდა გამარჯვებული, რომელსაც კამპანიის განმავლობაში ინტერნეტ ბანკინგიდან არ ჰქონდა 

არჩეული კატეგორია, ბანკი ეცდება მასთან დაკავშირებას  2 აგვისტოდან  6 აგვისტოს  ჩათვლით და საჭირო 

ინფორმაციის მოპოვებას. 

8.8 თუ 6 აგვისტოს ბოლომდე კამპანიის მონაწილემ არ აირჩია კატეგორია, მას არ გადაეცემა საჩუქარი. 

8.9 ბანკს შეუძლია საკუთარი შეხედულებისამებრ ან ორგანიზატორის მოთხოვნის შემთხვევაში გამორიცხოს 

მონაწილე იმ შემთხვევაში, თუ გაჩნდება ეჭვი კამპანიის წესების არაკეთილსინდისიერი შესრულების ან 

კამპანიის წესების გამიზნული დარღვევის ფაქტის შესახებ მონაწილის მხრიდან. 

8.10 ბანკს შეუძლია საკუთარი შეხედულებისამებრ ან ორგანიზატორის მოთხოვნის შემთხვევაში  

დამატებით განსაზღვროს გამარჯვებულ(ებ)ი. 

 

 

9  საჩუქრის  მიღების პირობები და გამარჯვებულთა ინფორმირება: 



 

9.1. სს „პროკრედიტ ბანკის“ მიერ  სმს შეტყობინების საშუალებით მოხდება  გამარჯვებულების ინფორმირება.  

9.2. გამარჯვებულებისთვის საჩუქრები გაიცემა ორგანიზატორის მიერ. 

9.3. ორგანიზატორი აქციაში გამარჯვებულების საკონტაქტო ტელეფონის ნომრებს გადასცემს მის მიერ 

დაქირავებულ საკურიერო მომსახურების წარმომადგენლებს, რომლებიც გამარჯვებულებს შეუთანხმებენ 

საჩუქრის გადაცემას.  

9.4. იმ შემთხვევაში, თუ გამარჯვებულები არ მიიღებენ საჩუქრებს სარეკლამო კამპანიის წესებით დადგენილ 

ვადებში, ან იმ შემთხვევაში, თუ გამარჯვებულებთან დაკავშირება და მოგების შესახებ შეტყობინება და/ან  

მათთვის საჩუქრის გაცემა შეუძლებელია მათ შესახებ არსებული არასწორი მონაცემების გამო,  

გამარჯვებულის საკონტაქტო მონაცემების შეცვლის ან გამარჯვებულის მიერ საჩუქრის მიღებაზე უარის 

თქმის, ასევე გამარჯვებულის მიერ წესებით დადგენილი საჭირო ინფორმაციის მიწოდებაზე უარის თქმის 

გამო, ან ბანკისგან და ორგანიზატორისგან დამოუკიდებელი ნებისმიერი სხვა მიზეზით, საჩუქარი დარჩება 

ორგანიზატორთან.   

9.5. საჩუქრის ღირებულების ფულადი ეკვივალენტის გადახდა ან ჩანაცვლება სხვა საჩუქრით არ დაიშვება. 

9.6. ორგანიზატორი ვალდებულია, გამარჯვებულებს საჩუქრები გადასცეს კამპანიის დასრულებიდან - 2021 

წლის 2 აგვისტოდან 20 აგვისტოს ჩათვლით პერიოდში. 

9.7. ბანკს ნებისმიერ დროს საკუთარი შეხედულებისამებრ ან ორგანიზატორის მოთხოვნის საფუძველზე 

შეუძლია განსაზღვროს სარეკლამო კამპანიის დამატებითი პირობები, რომელთა შესახებ ინფორმაციას 

განათავსებს ვებ-გვერდზე www.procreditbank.ge  და/ან აცნობებს კამპანიის მონაწილეს ინტერნეტ ბანკინგით. 

9.8. სარეკლამო კამპანიის ჩატარებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე დაგვიკავშირდით კონტაქტ ცენტრში 

ნომერზე: *2222 ან   (32) 220 22 22, 09:00 საათიდან 21:00 საათამდე კვირის ნებისმიერ დღეს  2021 წლის 21 

ივნისიდან  2021 წლის 20 აგვისტოს ჩათვლით. 

 

  

 

 

 


