“UNİBANK” KB ASC-NİN “YENİ İL-2018” TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYASININ
ŞƏRTLƏRİ
Lotereyanın təşkili və keçirilməsi qaydaları
2.1 Lotereyanın təşkilatçısı hüquqi ünvanı Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, 384-cü məhəllə, Rəşid
Behbudov küçəsi 55, VÖEN 1300017201 olan və Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 14 dekabr
2010-cu il tarixli 73 saylı lisenziyası (08 yanvar 2003-cü il tarixli lisenziyanın yeni forması) əsasında
fəaliyyət göstərən «Unibank» Kommersiya Bankı” Açıq Səhmdar Cəmiyyətidir (bundan sonra «bank»
adlandırılacaq).
2.2 Lotereya kreditlərin və nağdsız əməliyyatların artırılmasının stimullaşdırmaq məqsədi ilə keçirilir.
2.3 Lotereyanın başlama tarixi: 06.12.2017
2.4 Lotereyanın son tarixi: 15.01.2018
2.5 Uduş fondunun oynanılması 1 tirajla həyata keçiriləcək.
Tiraj 23.01.2018 tarixində oynanılacaq.
Tiraj iki hissədən ibarət olacaq.
1-ci hissədə 06 Dekabr 2017 tarixindən – 15 Yanvar 2018 ci il tarixinədək (hər 2 tarix daxil olmaqla)
kredit məbləğindən aslı olmayaraq Unibankdan nağd kredit(Alkredit məhsulu) və Albalı plus kredit kartı
almış müştərilər 15.01.2018 tarixinədək aktiv olan hər bir kreditə görə 1 şans qazanaraq lotereyada iştirak
edəcək. Digər kreditlər şans qazandırmayacaq.
2-ci hissədə 06 Dekabr 2017 tarixindən – 15 Yanvar 2018 ci il tarixinədək (hər 2 tarix daxil olmaqla)
Unibank saytında lotereyada iştirak üçün qeydiyyatdan keçmiş və Unibank debet, kredit və maaş kartları
ilə 2.6 maddəsində göstərilən nağdsız əməliyyat edən müştərilər lotereyada iştirak edəcəklər. Nağdsız
edilən əməliyyatların hər 10 AZN məbləği müştəriyə lotereyada 1 iştirak şansı qazandıracaq.
1 ci hissədə qalib gələn müştərilər, 2 ci hissədə iştirak edə bilməzlər.
2.6 Lotereyanın 2ci hissəsində iştirak üçün şans qazandıran əməliyyatlar:
A) Debet,kredit və maaş kartları ilə edilən nağdsız əməliyyatlar üzrə aşağıdakı istisnalardan başqa
bütün nağdsız əməliyyatlar müştəriyə iştirak şansı qazandıracaq.
Şans qazandırmayan əməliyyatlar:
Pul köçürmələri (CardToCard, CashbyCode, VisaDirect, Moneysend)
Elektron pul kisələrinı pul qoyuluşu( Quasi cash) əməliyyatları
Unibank mobil əlavəsindən ödənilməyən: Kommunal, Mobil, Stasionar, İnternet / Tv xidmət.
Kredit ödənişləri.
Reversal əməliyyatlar (ləğv olunmuş əməliyyatlar)
B) Unibank Mobil əlavəsi ilə iştirak şansı qazandıran nağdsız əməliyyatlar:
- Kommunal, Mobil, Stasionar, İnternet / Tv xidmət ödənişləri
- Hesabdan hesaba, kartdan hesaba, hesabdan karta , kartdan karta fərqli valyutada köçürmələr
Istisnalar:
Mobil əlavədə edilən digər əməliyyatlar lotereyada iştirak üçün şans qazandırmır.
Reversal əməliyyatlar (ləğv olunmuş əməliyyatlar) şans kimi qiymətləndirilməyəcək.
2.7. Lotereyada iştirak şansı qazanan müştərilərə dair aşağıdakı məlumatlar Microsoft Excel
proqramında hazırlanmış xüsusi siyahıya daxil edir:
• Şəxsiyyəti təsdiq edən vəsiqənin Pin Kodu
• Adı, soyadı, atasının adı
• Mobil telefon nömrəsi
2.8 Uduş fondunun oynanılması 1 tirajla həyata keçiriləcək. Tirajda 95 (doxsan beş) lotereya
iştirakçısı qalib elan ediləcəkdir. Uduşun ümumi fondu 10236 ( on min iki yüz otuz altı ) manat təşkil edir.

Lotoreyada müştərilər aşağıdakı qaydada pul mükafatı əldə edəcəklər. Vergilər daxil olmaqla:
- 2 ( iki ) nəfər qalib hər biri 2018 ( iki min on səkkiz) manat
- 1 ( bir ) nəfər qalib 500 ( beş yüz ) manat
- 22 ( iyirmi iki ) nəfər qalib hər biri 100 ( yüz) manat
- 70 ( yetmiş) nəfər qalib hər biri 50 ( əlli) manat
Tirajda uduş 2 hissədən ibarətdir:
1 ci hissədə 06 Dekabr 2017 tarixindən – 15 Yanvar 2018 ci il tarixinədək (hər 2 tarix daxil olmaqla)
kredit məbləğindən aslı olmayaraq Unibankdan nağd kredit(Alkredit məhsulu) və Albalı plus kredit kartı
almış müştərilər 15.01.2018 tarixinədək aktiv olan hər bir kreditə görə 1 şans qazanaraq lotereyada iştirak
edəcək. Digər kreditlər şans qazandırmayacaq.Bu müştərilər arasında aşagıdakı hədiyyələr oynanılacaq:
- 1 ( bir ) nəfər qalib 2018 ( iki min on səkkiz) manat
- 1 ( bir ) nəfər qalib 500 ( beş yüz ) manat
- 20 ( iyirmi ) nəfər qalib hər biri 100 ( yüz) manat
- 50 ( əlli) nəfər qalib hər biri 50 ( əlli) manat
2 ci hissədə 06 Dekabr 2017 tarixindən – 15 Yanvar 2018 ci il tarixinədək (hər 2 tarix daxil olmaqla)
Unibank saytında lotereyada iştirak üçün qeydiyyatdan keçmiş və Unibank debet, kredit və maaş kartları
ilə bu şərtlərin 2.6 maddəsində göstərilən nağdsız əməliyyatlar edən müştərilər lotereyada iştirak edəcəklər.
Nağdsız edilən əməliyyatların hər 10 AZN məbləği müştəriyə lotereyada 1 iştirak şansı qazandıracaq.Bu
müştərilər arasında aşagıdakı hədiyyələr oynanılacaq:
- 1 ( bir ) nəfər qalib 2018 ( iki min on səkkiz) manat
- 2 ( iki ) nəfər qalib hər biri 100 ( yüz ) manat
- 20 ( iyirmi ) nəfər qalib hər biri 50 ( əlli) manat
Pul uduşu qalib müştərinin Unibankda olan cari hesabına köçürüləcək.
2.9 Qalib tərəfindən uduşun alınması hüququnun üçüncü şəxslərə güzəşt edilməsinə yol verilmir.
2.10 Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 101.5-ci maddəsinə uyğun olaraq Lotoreyada
iştirak etmiş və qalib gəlmiş şəxslərin pul uduşlarında 10 (on) faiz dərəcəsi ilə vergi tutulur.
2.11 Lotereya Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, 384-cü məhəllə, Rəşid Behbudov küçəsi 55 ünvanında
keçiriləcəkdir.
2.12 Lotereyada iştirak bankın işçilərinə şamil edilmir.
2.13 Uduş fondunun oynanılması xüsusi kompyuter proqramı (bundan sonra «proqram»
adlandırılacaq) vasitəsilə elektron püşkatma qaydasında həyata keçirilir.
2.14 Hər bir lotereya iştirakçısının onu digər iştirakçılardan fərqləndirən bir eyniləşdirmə nömrəsi
olacaqdır. Şəxsiyyəti təstiq edən vəsiqənin Pin Kodu eyniləşdirmə nömrəsi qəbul edilir.
2.15 Lotereyanın uduş fondunun qanunvericiliyə uyğun olaraq oynanılmasına nəzarət məqsədi ilə
tiraj komissiyası və komissiyasının sədri təyin ediləcəkdir. Tiraj komissiyasının sədri müəyyən edilmiş
tarixdə, vaxtda və yerdə toplaşaraq uduş fondunun oynanılmağa başlandığını elan edir.
2.16 Uduşda oynanılan uduşun adı elan olunur. Lotereyanın uduş fondunun oynanılması üçün tiraj
komissiyasının sədri və ya üzvlərindən biri proqramın müvafiq düyməsini basmaqla işə salır və bir
müddətdən sonra dayandırır. Bu müddət ərzində işləyən proqram yüksək sürətlə qaydasız şəkildə cədvəldə
olan eyniləşdirmə nömrələrini bir-bir seçir. Proqram dayandırılarkən kompyuterin monitorunda proqramın
seçdiyi sonuncu eyniləşdirmə nömrəsi göstərilir. Həmin nömrə uduşlu sayılır. Uduşlu nömrə və həmin
nömrənin aid olduğu lotereya iştirakçısının adı, soyadı və atasının adı kompyuterin monitorunda göstərilir
və tiraj komissiyası tərəfindən bu barədə müvafiq qeydiyyat aparılır.
2.17 Bank uduş fondunun oynanıldığı tarixdən 5 (beş) iş günündən gec olmayaraq Kütləvi
İnformasiya Vasitələrində və 7 (yeddi) iş günündən gec olmayaraq qaliblərə müvafiq uduşların ödənilməsi
müddəti və qaydası barədə məlumat verir.
2.18 Qalib olan müştərilər uduş fondunun oynanıldığı tarixdən 7 iş günü sonra və 90 iş günü ərzində
şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim edərək Bankın baş ofisinə (Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, R.Behbudov küçəsi, 55
) müraciət edə bilərlər. Uduş, qalib olan müştərinin tələbi irəli sürüldüyü tarixdən etibarən 30 (otuz) iş
günündən gec olmayaraq ona verilir.

