“BAHAR LOTEREYASI” TİRAJLI
STİMULLAŞDIRICI LOTEREYANIN ŞƏRTLƏRİ
1. Ümumi müddəalar
1.1 Bu Şərtlər «Lotereyalar haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş
qaydada həyata keçirilir.
1.2 Şərtlər “Bahar lotereyası” tirajlı stimullaşdırıcı lotereyasının (bundan sonra «lotereya»
adlandırılacaq) təşkili və keçirilməsi ilə bağlı məlumatları əks etdirən rəsmi sənəddir.
1.3 Şərtlər istifadə olunan əsas termin və anlayışlar «Lotereyalar haqqında» Azərbaycan Respublikası
Qanununda və «Stimullaşdırıcı lotereyaların təşkili və keçirilməsi Qaydaları»nda nəzərdə tutulmuş mənada
başa düşülür və tətbiq edilir.
2. 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: 14.03.2019
2.4 Lotereyanın son tarixi: 31.05.2019
2.5 Uduş fondunun oynanılması 2 tirajla həyata keçiriləcək.
1-ci və 2-ci tirajda Unibank.az saytında lotereyada iştirak üçün qeydiyyatdan keçmiş aşağıdakı
müştərilər iştirak edəcək.
- 1-ci Tiraj 23.04.2019 il tarixində oynanılacaq.
- 1-ci Tirajda 14.03.2019-14.04.2019 tarixləri arası (hər 2 tarix daxil olmaqla) Unibankdan yeni
Albalı Plus kredit kartı əldə etmiş müştərilər (bu halda kart 14.04.2019 tarixinədək aktiv olmalıdır)
həmçinin, qeyd edilən tarixlər arasında Unibank debet, kredit və maaş kartları ilə bu şərtlərin 2.6
maddəsində göstərilən nağdsız əməliyyatlar edən müştərilər lotereyada iştirak edəcəklər.
- 2-ci Tiraj 10.06.2019 tarixində oynanılacaq.
- 2-ci Tirajda 14.03.2019-31.05.2019 tarixləri arası (hər 2 tarix daxil olmaqla) Unibankdan yeni
Albalı Plus kredit kartı əldə etmiş müştərilər (bu halda kart 31.05.2019 tarixinədək aktiv olmalıdır)
həmçinin , qeyd edilən tarixlər arasında Unibank debet, kredit və maaş kartları ilə bu şərtlərin 2.6-cı
maddəsində göstərilən nağdsız əməliyyatlar edən müştərilər lotereyada iştirak edəcəklər. 1-ci tirajda qalib
olan müştərilər 2-ci tirajda yalnız 15.04.2019 tarixindən 31.05.2019 tarixinə kimi (hər 2 tarix daxil
olmaqla) Unibank debet, kredit və maaş kartları ilə bu Şərtlərin 2.6-cımaddəsində göstərilən nağdsız
əməliyyatlar üzrə lotereyada iştirak şansı qazanacaqlar.
Lotereya keçirildiyi müddətdə yeni rəsmiləşdirilən Albalı Plus kredit kartı 10 iştirak şansı, bu şərtlərin 2.6cı maddəsində göstərilən nağdsız edilən əməliyyatların cəminin hər tam 10 AZN məbləği 1 iştirak şansı
qazandıracaq.
Misal. Müştəri kredit kartı ilə bir neçə gün ərzində 70 AZN, 20 AZN, 5 AZN , 12 AZN əməliyyatlar edərsə
bu zaman müştəri lotereyada 107 AZN lik əməliyyat üzrə iştirak edir və 107 AZN -nin tərkibində tam
olaraq 10 ədəd 10 AZN olduğuna görə bu müştəri lotereyada iştirak üçün 10 şans əldə edir.
2.6 Lotereyada Unibank debet, kredit və maaş kartları ilə nağdsız əməliyyat edən müştərilərin iştiraki
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 kisələrinə 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, Icbari Sığorta Bürosu, Daxili İşlər Nazirliyi,
Vergilər Nazirliyi, Dovlət Sosial Müdafiə Fondu, Bakı Nəqliyyat Agentliyi, Dövlət Miqrasiya
Xidmətinə ödənişlər.
- Hesabdan hesaba, kartdan hesaba, hesabdan karta , kartdan karta fərqli valyutada köçürmələr
İstisnalar:
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 2 tirajla həyata keçiriləcək. Tirajlarda 100 (yüz) lotereya iştirakçısı
qalib elan ediləcəkdir. Uduşun ümumi fondu 10000 ( on min ) manat pul, İphone X (yaddaş 64GB) mobil
telefonu və Səyahət paketi təşkil edir.
Tirajlarda pul mükafatına vergi daxil olmaqla 48 ( qırx səkkiz) nəfər qalib hər biri 50 ( əlli) manat, 46
(qırx altı) nəfər qalib hər biri 100 (yüz) manat, 2 (iki) nəfər qalib hər biri 500 (beş yüz) manat, 2 (iki) nəfər
qalib hər biri 1000 (bir min) manat, 1 (bir) nəfər qalib İphone X (yaddaş 64GB) mobil telefonu və 1 (bir)
nəfər qalib Yunanıstanın Santorini şəhərində 2 nəfərlik 6 gecə / 7 gun, 5 ulduzlu Otel və səhər yeməyi daxil
olmaqla səyahət paketi mükafatı əldə edecəkdir.
Səyahət paketinin gediş–gəliş tarixləri 2019-cu ilin sonunadək olmalıdır və lotereya qalibi ilə
razılaşdırılacaqdır. Müştəri səyahət paketinin qalibi olduğu ilə bağlı məlumat verildiyi gündən 10 gün
ərzində gediş-gəliş tarixlərini Banka bildirməlidir, 10 gün müddətində tarix bildirilməsə və ya müştəri
paketin ona təqdim edilməsindən hər hansı səbəblərə görə imtina etsə, uduşunun əvəzinə 2500 manat
məbləğində pul (vergi tutulmaqla) müştərinin Unibankda olan kart və ya hesabına köçürüləcək.
1-ci Tirajda aşağıdakı hədiyyələr oynanılacaq
Tirajda pul mükafatına vergi daxil olmaqla 24 ( iyirmi dörd) nəfər qalib hər biri 50 (əlli) manat, 23
(iyirmi üç) nəfər qalib hər biri 100 (yüz) manat, 1 (bir) nəfər qalib 500 (beş yüz) manat, 1 (bir) nəfər qalib
1000 (bir min) manat və 1 (bir) nəfər qalib İphone X (yaddaş 64GB) mobil telefonu mükafatı əldə
edəcəkdir.
2-ci Tirajda aşağıdakı hədiyyələr oynanılacaq
Tirajda pul mükafatına vergi daxil olmaqla 24 ( iyirmi dörd) nəfər qalib hər biri 50 ( əlli ) manat, 23
(iyirmi üç) nəfər qalib hər biri 100 (yüz) manat, 1 (bir) nəfər qalib 500 (beş yüz) manat, 1 (bir) nəfər qalib
1000 (bir min) manat və 1 (bir) nəfər qalib Yunanıstanın Santorini şəhərində 2 nəfərlik 6 gecə / 7 gun, 5
ulduzlu Otel və səhər yeməyi daxil olmaqla səyahət paketi mükafatı əldə edecəkdir.
Pul uduşu müvafiq vergi tutulmaqla qalib müştərinin Unibankda olan kart və ya cari hesabına
köçürüləcək.
1-ci tirajda qalib olan müştərilər 2-ci tirajda da iştirak edə bilərlər.
Hər tirajda eyni müştəri yalnız bir mükafat üzrə qalib ola bilər.

2.9 Qalib tərəfindən uduşun alınması hüququnun üçüncü şəxslərə güzəşt edilməsinə yol verilmir.
2.10 Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 101.5-ci və 102.1.26-cı maddələrinin tələblərinə
əsasən lotereyada iştirak etmiş və qalib gəlmiş şəxslərin pul şəklində əldə etdiyi uduşların 10 manatadək
olan hissəsi gəlir vergisindən azad olmaqla qalan məbləğdən 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 Unibankın 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. Hər eyniləşdirmə nömrəsi bu şərtlərin 2.5 bəndində göstərilən şərtə uyğun olaraq müvafiq şans
sayı qədər proqrama daxil edilir. Şəxsiyyəti təsdiq 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. Proqram lotereyanın oynanıldığı tirajın uduş fondunun sayına uyğun olaraq
təsadüfi eyniləşdirmə nömrələrini seçir. Bu nömrələr uduşlu sayılır. Uduşlu nömrə 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 «Lotereyalar haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən lotereya iştirakçısı 18
yaşına çatmış, könüllü şəkildə lotereyada iştirak edən lotereya biletinin (ona bərabər tutulan digər məlumat
daşıyıcısının) sahibidir.
2.19 Bank lotereyanın şərtlərinə edilmiş əlavələr və (və ya) dəyişikliklər haqqında məlumatı uduş
fondunun oynanılması tarixinə azı 7(yeddi) iş günü qalmış kütləvi informasiya vasitələri ilə elan edəcəkdir.
2.20 Qalib olan müştərilər uduş fondunun oynanıldığı tarixdən 7 iş günü sonra və 90 iş günü ərzində
şəxsiyyəti təsdiq edən sənədi təqdim edərək Bankın baş ofisinə (Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, R.Behbudov
küçəsi, 55 məhəllə 384) müraciət edə bilərlər. Uduş, qalib olan müştərinin tələbi irəli sürüldüyü tarixdən
etibarən 30 (otuz) iş günündən gec olmayaraq ona verilir.
2.21. Bank uduş fondunun oynanılmasına azı 1 (bir) iş günü qalmış tiraj komissiyasının üzvləri
haqqında məlumatı maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına təqdim etməlidir.
3. Yekun müddəalar
3.1 Lotereyanın təşkili və keçirilməsi ilə əlaqədar digər münasibətlər Azərbaycan Respublikasının
qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.
3.2 Bu şərtlər lotereya iştirakçılarının tanış ola bilməsi üçün “525-ci qəzet”də, bankın rəsmi saytında
( www.unibank.az ) açıqlanır və lotereyanın təşkilatçısı və iştirakçıları üçün məcburi qüvvəyə malikdir.
3.3 Qaliblərin siyahısı və onlar haqqında məlumat hər tirajdan sonra www.unibank.az saytında və
“525-ci qəzet” qəzetdə yerləşdiriləcəkdir.

