“Birbank kartı müştəriləri üçün Lotereya”

Lotereyanın şərtləri
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17 oktyabr 2022-ci il - 05 yanvar 2023-cü il tarixləri arasında Birbank (BirKart) debet və
taksit kartları ilə 10 AZN və üzəri istənilən uğurlu əməliyyatı etmiş, 18 yaşına çatmış
Azərbaycan vətəndaşı olan və lotereyanın şərtlərinə uyğun əməliyyatlar həyata keçirən
müştərilər Birbanklılar üçün nəzərdə tutulmuş stimullaşdırıcı, tirajlı lotereyanın
iştirakçısına çevrilir.
Lotereya müddətində bütün növ Birbank kartları (BirKart) ilə 10 AZN və daha artıq
məbləğdə edilən istənilən uğurlu əməliyyat müştəriyə 1 iştirak şansı verir;
Birbank kartları (BirKart) ilə Birbank mobil tətbiqində 10 AZN və daha artıq məbləğdə
edilən istənilən uğurlu ödəniş, uğurlu köçürmə əməliyyatı müştəriyə lotereyada 2
iştirak şansı verir. Köçürmə əməliyyatlarına daxildir:
- nömrə ilə köçürmə
- istənilən bank kartına köçürmə
- müştərinin öz kart və hesabları arası etdiyi köçürmə
- ölkədaxili bank hesablarına köçürmə
- dostlarından pul sorğusu əməliyyatı
- “cash by code” köçürməsi
- “Zolotaya Korona”, “Xəzri”, “Western Union” pul köçürmə sistemləri ilə edilən
köçürmələr
Birbank kartları (BirKart) ilə Umico Marketplace-də (https://umico.az/) 10 AZN və
daha artıq məbləğdə edilən istənilən uğurlu ödəniş əməliyyatı müştəriyə 2 iştirak şansı
verəcək verir;
Birbank mobil tətbiqi ilə bütün uğurlu köçürmə əməliyyatlarına görə gün ərzində bir
dəfə lotereyada iştirak şansı (2 şans) qazanmaq mümkündür;
Yalnız eyniləşdirilmiş kartlar (müştərinin ş/v-nin FİN koduna uyğun CİF nömrəsi olan
kartlar) lotereyada iştirak edə bilər;
Müştərinin bir neçə Birbank kartı (BirKart) varsa, hər biri lotereyada ayrılıqda iştirak
edəcək. Yəni qaliblər yekunda kart hesabı üzərindən seçiləcək;
Bir Birbank kartı (BirKart) lotereyada yalnız bir dəfə qalib ola bilər;
Kapital Bank əməkdaşları lotereyada iştirak etmir.
Lotereya Kapital Bank ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi
yanında Dövlət Vergi Xidmətinin razılığı ilə keçirilir.

Qaliblərin seçilməsi
•

Lotereya 05 yanvar 2023-cü il tarixində başa çatdıqdan sonra, 26 yanvar 2023-cü il
tarixində 1 dəfəlik tirajla qaliblərin seçimi həyata keçiriləcək.
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Tirajın oynanılacağı kanal (İTV), tarix, saat barədə müştərilərə SMS və ya Birbank mobil
tətbiqinin “push” bildirişləri vasitəsilə məlumat göndəriləcək.
Qaliblər 26 yanvar 2023-cü il tarixində, İTV-də canlı yayımda Bank tərəfindən hazırlanmış
xüsusi sistem üzərindən təsadüfi seçim (“random”) üsulu ilə müəyyən olunacaq. Bank
uduş fondu oynanıldığı tarixdən etibarən (26 yanvar 2023-cü il) 30 iş günündən gec
olmayaraq hədiyyələri artıq müəyyən olunmuş qaliblərə onların şəxsiyyətini təsdiq edən
sənədlər (şəxsiyyət vəsiqələri) əsasında təqdim edəcək.
Qalib müştərilər 90 iş günü ərzində hədiyyələri üçün Kapital Bank-ın Baş ofisinə (Füzuli
küç.71) və ya BirStudio ofisinə (C.Cabbarlı 44 – Caspian Plaza) müraciət edə, yaxud 196
Məlumat Mərkəzi ilə əlaqə saxlaya bilərlər.
90 iş günü ərzində müştərinin tapılmaması, Bankla əlaqə saxlamaması, yaxud hədiyyəsini
götürməməsi halında müvafiq hədiyyə Kapital Bank-ın uduş fondu balansına keçəcəkdir.
Qaliblərin məlumatları (ad, soyad və ata adının ilk hərfləri, kartın ilk və son 4 rəqəmi və
telefon nömrəsini bəzi rəqəmləri şifrələnmiş şəkildə) efirdə görünəcək.
Qaliblərlə Bankın Məlumat Mərkəzi əlaqə yaradacaq. Bütün hədiyyələr Kapital Bank-ın
BirStudio ofisində (Cəfər Cabbarlı 44, Caspian Plaza) qaliblərə təqdim ediləcək.
Uduş fondu oynanıldıqdan sonra qaliblərə SMS və ya Birbank mobil tətbiqinin “push”
bildirişləri vasitəsilə məlumat göndəriləcək.
Həmçinin 5 iş günü ərzində qaliblərin şifrələnmiş formada ad, soyad, ata adı, mobil nömrə,
kartın ilk və son 4 rəqəmi (nümunə: G***** N****** R*****; M: 077**3***6;
4169*****1234 nömrəli kart) Bankın vebsaytlarında, sosial şəbəkələrdəki rəsmi
səhifələrində və www.banker.az saytında dərc olunacaq.

Hədiyyələr





2 otaqlı təmirli mənzil – 1 ədəd
Toyota Corolla – 2 ədəd
iPhone 14 Pro – 10 ədəd
MacBook Air – 10 ədəd

