
 

 

აქცია საერთაშორისო ფულად გზავნილებზე 

  

  

  

ტერმინთა განმარტებები  
  

ბანკი:  სს „კრედო ბანკი“  

  

აქცია:  აქციის განმავლობაში საერთაშორისო ფულადი გზავნილის განაღდების შემთხვევაში 

მომხმარებლებს ეძლევათ შესაძლებლობა ჩაერთონ გათამაშებაში და მიიღონ საჩუქარი.  

 

საერთაშორისო ფულადი 

გზავნილი:  

RIA/ CONTACT/ INTELEXPRESS/ ZOLOTAYA KORONA / UNISTREAM/ WESTERN UNION/ 

MONEYGRAM/ 

  

 

1.1 აქციაში მონაწილეობის პირობები  

  

    აქციის პერიოდში საერთაშორისო ფულადი გზავნილის გამნაღდებელს შესაძლებლობა აქვს მიიღოს კრედო ბანკის მიერ 
დაწესებული პრიზი 

 

1.1.2 აქციაში მონაწილეობის მისაღებად, მიმღებმა აქციის პერიოდში გამომგზავნის მიერ საქართველოში გამოგზავნილი 
საერთაშორისო ფულადი გზავნილი უნდა გაანაღდოს კრედო ბანკის არხების - ინტერნეტბანკის (mycredo.ge), ან სალაროს 
მეშვეობით.  

 

1.2 აქციის მოქმედების პერიოდი:  

  

   აქციის დაწყების თარიღი: 2021 წლის 1 აპრილი  

  

   აქციის დასრულების თარიღი: 2021 წლის 30 ივნისი  

  

  

1.3 აქციის პრინციპები  

  

 აქციის ფარგლებში ყველა მომხმარებელი რომელიც კრედო ბანკის ნებისმიერი ზემოაღნიშნული არხის საშუალებით 
გაანაღდებს საერთაშორისო ფულად გზავნილს იღებს შანსს დასაჩუქრდეს კრედო ბანკის მიერ 

 საჩუქრის ტიპი - ფულადი პრიზი 200 ლარის ოდენობით 
 

 1.3.2 აქციის პერიოდში მომგებიანი ოპერაციები განისაზღვრება შემდეგი პრინციპების მიხედვით :  

 

 აქციის დაწყებიდან დასრულებამდე, გამოვლინდება ყველა  მე-200 საერთაშორისო ფულადი გზავნილის 
ტრანზაქცია რომელიც განხორციელდა Mycredo-ს საშუალებით, კრედო ბანკში. განმახორციელებელ 
მომხმარებელთან მოხდება დაკავშირება, ოპერატორის მიერ დასმულ უმარტივეს კითხვაზე სწორი პასუხის გაცემის 
შემთხვევაში კი მას ჩაერიცხება 200 ლარი პირად ანგარიშზე კრედო ბანკში. 

 აქციის დაწყებიდან დასრულებამდე, გამოვლინდება ყველა  მე-1000 საერთაშორისო ფულადი გზავნილის 
ტრანზაქცია რომელიც განხორციელდა კრედო ბანკის სალაროდან. განმახორციელებელ მომხმარებელთან მოხდება 



დაკავშირება, ოპერატორის მიერ დასმულ უმარტივეს კითხვაზე სწორი პასუხის გაცემის შემთხვევაში კი მას 
ჩაერიცხება 200 ლარი პირად ანგარიშზე კრედო ბანკში. 

     

1.4 აქციის ფარგლებში მომგებიანი ოპერაციის გამოვლენა და მომხმარებელზე საჩუქრის გადაცემა  

  

 საჩუქრების აქციაში მონაწილე გამარჯვებული მომხმარებლების  გამოვლენა მოხდება ყოველთვიურად (თვის ბოლოს) 

  

   აქციის პირობებით გამოვლენილ გამარჯვებულს ბანკი შეატყობინებს სატელეფონო ზარით 5 დღის ვადაში. საჩუქრის 
თანხა კი დაერიცხება  შემდეგი თვის 10  რიცხვამდე, თუ გამოვლენილი გამარჯვებული ბანკში ფლობს ერთ აქტიურ 
ანგარიშს მაინც  

  

   თუ აქციის ფარგლებში აქციის პირობებით გამოვლენილი გამარჯვებული არ ფლობს ბანკში ერთ აქტიურ ანგარიშს მაინც, 
იმისათვის რომ მას დაერიცხოს კუთვნილი თანხა, აუცილებელია 5 ივლისამდე გახსნას ბანკში ანგარიში.  

 
  თუ 1.4.3 პუნქტის შესაბამისად განსაზღვრულ ვადებში გამარჯვებული ვერ გახსნის ანგარიშს, ბანკი იტოვებს უფლებას არ 
ჩაურიცხოს მოგებული თანხა გამარჯვებულს.   

  

  


