
 «Каприз» акциясынын шарттары 
 
1. ЖАЛПЫ ШАРТТАР 
1.1.  «Каприз» акциясы (мынан ары «Акция») «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» Жабык 

акционердик коому (мындан ары «Банк») тарабынан өткөрүлөт. Акция өткөрүүнүн 
ушул Эрежелери (мындан ары – «Эрежелер») Акция өткөрүүнүн шарттарын жана 
тартибин, анын ичинде катышуу шарттарын, байгелердин түрлөрүн, жеңүүчүлөрдү 
аныктоонун жана аларга байгелерди ыйгаруунун мөөнөттөрүн, тартиптерин жана 
ошондой эле Акциянын башка маанилүү шарттарын аныктайт.   

1.2. Ушул Эрежелерде колдонулган терминдер жана аныктамалар: 
Транзакция – бул ар бири эң азында 500 (беш жүз) сом суммасынан (же бул сумманын 
Транзакция аткарылып жаткан күнү Банктын курсу боюнча башка валютадагы 
эквиваленти) кем эмес чекке карта менен каалаган Банктын ПОС-терминалын 
колдонуу менен товарды жана/же кызматты сатып алуу боюнча операция.  
Карта – бул Банк чыгарган, Картанын ээси товарлардын же кызматтардын акысын 
төлөгөн Mastercard (Maestro, Mastercard Standard, Mastercard Gold, Mastercard 
Platinum) картасы.  
Картанын ээси – Банктын кардары жана Mastercard картасынын ээси болгон жеке 
адам.  

1.3. Ушул Эрежелер Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 398-беренесине 
ылайык жарыя сунуш деп табылат. Картанын ээсинин ушул Эрежелерди кабыл алуу 
жана ушул Эрежелерге кошулуу учуру болуп анын Mastercard картасы боюнча 500 
(беш жүз) сомдон кем эмес суммага операция аткаруу учуру саналат.   

1.4. Эрежелердин колдонуудагы редакциясы Картанын ээси Акцияга катышууга 
багытталган аракеттерди аткарууга чейин милдеттүү түрдө таанышуусу үчүн  
https://demirbank.kg сайтында жайгаштырылган. 

1.5. Банк Эрежелердин жаңы редакциясын ушул Эрежелердин 1.4-пунктунда көрсөтүлгөн 
сайтка өзгөртүүлөр жана/же толуктоолор күчүнө киргенге чейин 10 (он) жумушчу күн 
мурун, бирок кандай болгон күндө да Акциянын мөөнөтүнүн биринчи жарымынан 
кечиктирбестен жайгаштыруу аркылуу ушул Эрежелерди өзгөртүү жана/же толуктоо 
укугун өзүнө калтырат. Ушул Эрежелерге өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген 
учурда, Акциянын шарттарына ылайык Картанын ээсинин ар бир кийинки операциясы 
тиешелүү өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду кабыл алуу жана Карта ээсинин 
учурдагы редакциясы менен таанышкандыгынын жетиштүү тастыктоосу болуп 
саналат. эрежелер. 

1.6. Картанын ээси колдонуудагы редакция менен таанышуу үчүн Эрежелерди тынымсыз 
карап турууга милдеттенет жана мындай таанышуунун кесепеттери үчүн 
жоопкерчиликтүү. Картанын ээси ушул Эрежелердин шарттары менен алдын ала 
таанышканын, алар ага түшүнүктүү экенин тастыктап, аларга толук макулдугун берип, 
Эрежелердин бардык шарттарын, кошулуу шарттарындагы эч кандай алып 
салууларсыз жана чектөөлөрсүз, толук жана сөзсүз кабыл аларын билдирет. 

 
2. АКЦИЯ ӨТКӨРҮҮ МЕЗГИЛИ 

2.1.   2021-жылдын 29-декабрынан 2022-жылдын 27-январына чейин, жеңүүчүлөрдү 
аныктоо жана жеңүүчүлөргө байгелерди берүү мөөнөттөрүн эске албаганда 
(мындан ары «Акция Мезгили»). 

2.2.   Акциянын жеңүүчүлөрүн аныктоо мезгили: 2022-жылдын 28-январынан 31-январына 
чейин (мындан ары «Жеңүүчүлөрдү аныктоо датасы»). 

https://demirbank.kg/


2.3.   Сыйлык берүү датасы Банк тарабынан аныкталат жана Банктын https://demirbank.kg 
расмий сайтында жарыяланат  

 
3. АКЦИЯГА КАТЫШУУНУН ТАЛАПТАРЫ ЖАНА ШАРТТАРЫ  
3.1. Карта ээлерине болгон талаптар жана Карта ээлеринин Акцияга катышуу 

шарттары 
3.1.1. Акцияга Картанын ээси болуп саналган жана Акцияга катышууүчүн бардык зарыл 

болгон шарттарды аткарган 18 жашка чыккан, аракетке жөндөмдүү жеке адам 
катыша алат.  

3.1.2. Банктын кызматкерлери, алардын жолдоштору/жубайлары жана жакын туугандары 
Акцияга катыша албайт жана Акциянын жеңүүчүсү болуп табыла албайт.  

3.1.3. Акциянын жеңүүчүлөрү болуп Акциянын Мезгилинде эң көп Транзакция аткарган 
жана Банкка ушул Эрежелердин 6.1-пунктунда каралган макулдугун берген 
Акциянын Катышуучулары табылат.  

 
4. БАЙГЕ ФОНДУ 
4.1.  Карта ээлери үчүн Акцияга катышуунун алкагындагы байге фонду:  

-  «Каприз Каракол» тоо лыжа отелине 2 кишиге 2022-жылдын февраль айындагы 
дем алыш күндөрдүн бирине 2 күнгө жолдомо (мындан ары - Байге). Байгеге 
Акциянын Мезгилинде эң көп сандагы Транзакцияларды аткарган Акциянын 
Катышуучусу – Картанын ээси ээ болот; 
 

4.2. Байгелерди алуу тартиби 
4.2.1. Карта ээлеринин арасынан Акциянын ар бир Жеңүүчүсү Акцияны өткөрүүнүн 

жыйынтыктары боюнча бир гана Байге ала алат.   
4.2.2. Акциянын Жеңүүчүсүнүн (Байгенин ээсинин) жолдомо жаппаган жол жүрүүлөр, 

транспорттук чыгымдар менен байланышкан, жана ошондой эле Байгеге жана аны 
колдонууга байланышкан башка чыгымдардын бардыгы Акциянын Жеңүүчүсү 
тарабынан төлөнөт.  

4.2.3. Банк Акциянын Жеңүүчүсүнүн анын ичинде Акциянын Жеңүүчүсүн-Байгенин ээсин 
«Каприз Каракол» тоо лыжа отелине баруунун/отелинен келүүнүн жана анда 
жүрүүнүн толук мөөнөтүнүн ичинде коштогон адамдардын ден-соолугуна 
(өмүрүнө)/мүлкүнө келтирилген кандай болбосун зыян/залал үчүн 
жоопкерчиликтүү эмес.  

 
5. АКЦИЯНЫН ЖЕҢҮҮЧҮЛӨРҮН АНЫКТОО ЖАНА МААЛЫМДОО ТАРТИБИ  
5.1. Жеңүүчүлөр Акциянын шарттарына ылайык келген аракеттерди аткарган Акциянын 

Катышуучуларынын арасынан Транзакциялардын эң көп саны боюнча аныкталат.  
5.2. Карта ээлеринин-Акциянын Катышуучуларынын арасынан жеңүүчүлөр картанын 

номери аркылуу аныкталат. Эгер Акциянын Катышуучусунун өзүнүн атына же үчүнчү 
жактын атына чыгарылган кошумча Mastercard карталары бар болсо, Акциянын 
мындай Катышуучусу эң көп сандагы Транзакциялар аткарылган карта боюнча бир 
гана Байге алууга укуктуу.   

5.3. Эгер Акциянын Мезгилинде бир нече Катышуучу бирдей эң көп санадгы 
Транзакцияларды аткарып, бир байге ордуна туш келсе, байге Акциянын толук 
Мезгили ичинде Транзакцияларынын жалпы суммасы эң көп болгон Катышуучуга 
берилет, ал эми Транзакциялардын суммасы боюнча да толук дал келип калган 
болсо, Байге акыркы Транзакциясынын суммасы көбүрөөк болгон Катышуучуга 
берилет, ал эми бул параметр боюнча да дал келүү аныкталса, Байге буга чейинки 
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Транзакциясынын суммасы көбүрөөк болгон Катышуучуга берилет. Акциянын 
жеңүүчүсүн мындай эреже менен аныктоо буга чейинки Транзакциянын көбүрөөк 
суммасы аныкталганга чейин уланат.    

5.4. Акциянын Жеңүүчүлөрү Банк тарабынан тийиштүү байге жөнүндө телефон, 
электрондук почта, башка байланыш каналдары аркылуу жана\же башка 
жеткиликтүү каражаттар менен «Жеңүүчүлөрдү аныктоо датасынан» тарта 2 (эки) 
жумушчу күндөн кечиктирбей маалымдалат. 

5.5. Ушуну менен Карта ээлери Банкка өздөрүнүн байланыш берилмелеринин актуалдуу 
маалымат бергенине макул болушат жана тастыкташат, жана эгер Акциянын 
жеңүүчүсү менен «Жеңүүчүлөрдү аныктоо датасынан» тарта 2 (эки) жумушчу күндүн 
ичинде байланышуу мүмкүн эмес болсо, байге Транзакцияларынын саны эң көп 
болгон Акциянын кийинки Катышуучусуна берилет. 

5.6. Жеңүүчүлөргө Байгелер берилгенден кийин 5 (беш) жумушчу күндөн 
кечиктирбестен Банк Акциянын жыйынтыктарын Банктын расмий сайтында 
жарыялайт. Банк Акциянын жыйынтыктарын массалык маалымат каражаттарына 
жарыялоо укугун өзүнө калытарт.   

 
6. БАЙГЕЛЕРДИ АЛУУ ТАРТИБИ ЖАНА МӨӨНӨТТӨРҮ 
6.1. Акциянын Жеңүүчүсү ушул Эрежелердин 5.3-пунктунда каралган Банкка билдирүү 

жөнөтүлгөн күндөн тартып 2 (эки) жумушчу күндөн кечиктирбестен, Банкка Байгени 
алууга, Банк тарабынан Акцияга катышуу жана Байгени алуу үчүн зарыл болгон анын 
жеке маалыматтары менен төмөнкү иш-аракеттерди жасоого: Банк тарабынан 
чогултуу, иштетүү, үчүнчү жактарга өткөрүп берүүгө (көрсөтүүгө), анын ичинде 
жалпыга маалымдоо каражаттарында жана Банктын расмий сайтында жеке жана 
башка маалыматтарды жарыялоого, ошондой эле Акцияга катышуу жөнүндө 
жарнамалык интервьюларды, анын ичинде радио жана телекөрсөтүү аркылуу 
берүүгө, ошондой эле башка жалпыга маалымдоо каражаттарында жана социалдык 
тармактарда жарыялоого, графикалык жарнамалык материалдарды (фото, видео), 
публикацияны даярдоо жана мындай интервьюларды, жарнамалык роликтерди 
жалпыга маалымдоо каражаттарында, социалдык тармактарда жана Банктын 
расмий сайтында жарыялоо үчүн эч кандай сый акы төлөбөстөн тартылууга жазуу 
жүзүндө макулдук берүүсү зарыл. Мындай интервьюларга жана башка 
материалдарга болгон бардык автордук укук Банкка таандык болот.  
Эгер: 
o Акциянын Жеңүүчүсү Байгеден жазуу жүзүндө баш тартса; же 
o Ушул Эрежелердин 6.1-пунктуна ылайык Банк Акциянын Жеңүүчүсүнөн Байгени 

алууга жана жеке маалыматтарын иштетүүгө макулдукту албаса, Байгеге болгон 
укук эң көп санда Транзакцияларды аткарган Акциянын кийинки Катышуучусуна 
берилет. 

Мындай учурларда Банктын Акциянын Жеңүүчүсүн аныктоо менен байланышкан 
маселелер боюнча чечимдери акыркы жана Акциянын бардык Катышуучулары үчүн 
милдеттүү болуп саналат.  

6.2. Акциянын Жеңүүчүсү Байгени Банк аныктаган жана жарыялаган күнү алат.   
6.3. Акциянын Жеңүүсчүсүнө тийиштүү байгеге болгон менчик укугу ал Банктан тийиштүү 

Байгени алып, Байгени алгандыгын тастыктоочу документке кол койгон учурдан 
тарта өтөт. Бул учурдан тарта Банк Байгени жоготуу же бузуу менен байланышкан 
тобокелдик үчүн жоопкерчиликтүү эмес. 

6.4. Банк Акциянын Жеңүүчүсүнүн тийиштүү Байгеден баш тартуусу же Акциянын 
Жеңүүчүсүнүн-Байгенин ээсинин сапарга чыгуу үчүн зары болгон документтеринин 



жоктугунан улам Байгени колдонуу мүмкүнчүлүгүнүн жоктугу үчүн жана ошондой 
эле анын ушул Эрежелердин 4.1-пунктунда аныкталган мезгилде «Каприз Каракол» 
тоо лыжа отелине келбегендиги үчүн жоопкерчиликтүү эмес.  

6.5. Банк Акциянын Жеңүүчүсүнө Байгени бергенден кийин, ал аны өз ыктыяры боюнча 
колдоно алат. 

6.6. Байгенин баасы акчалай эквивалентте төлөнбөйт. 
6.7. Банктын өз милдеттенмелерин аткарбоосу же жарым-жартылай аткаруусу тараптар 

тийиштүү милдеттенменин мүнөзү боюнча алардан талап кылынган ак ниеттүүлүк, 
кыраакылык жана камкордук менен алдын ала көрө албаган же алгылыктуу чаралар 
менен алдын ала албаган форс-мажордук жагдайлардын натыйжасы болуп саналса, 
Банк ушул Эрежелерде каралган милдеттенмелерди жарым-жартылай же толугу 
менен аткарбагандыгы үчүн жоопкерчиликтен бошотулат. Форс-мажордук 
жагдайларга төмөнкүлөр кирет: суу ташкыны, өрт, жер титирөө, жарылуу, бороон-
чапкын, башка жаратылыш кубулуштары, эпидемиялар, пандемиялар, ошондой эле 
согуш же согуштук аракеттер, массалык башаламандыктар, мамлекеттик бийлик 
органдарынын же өкмөттүн ушул Эрежелерде каралган милдеттерди аткаруу 
мүмкүн эместигине алып келген чечимди, актты кабыл алуусу.  

 
7. КОШУМЧА МААЛЫМАТ 

7.1. Ушул Эрежелер Акцияны өткөрүү жана Байге алуунун толук мөөнөтүнүн ичинде 
иштейт.  

7.2. Акцияга катышуу менен байланышкан башка суроолор келип чыккан учурда, 
Банктын байланыш борборуна кайрылуу зарыл.  


