
სარეკლამო აქციის „პროკრედიტ ბანკის მასტერქარდის ბარათით განახორციელე 3 გადახდა Apple Pay 
ციფრული საფულით და მიიღე 20 ლარიანი ვაუჩერი ვოლტზე” ჩატარების წესები 

სს “პროკრედიტ ბანკის” მიერ გამოშვებული Debit Mastercard® - Flex Card ბარათების (შემდგომში 
მოხსენიებული, როგორც “Debit Mastercard® ბარათები”) გამოყენებით Apple Pay ციფრული საფულით  
ტრანზაქციების  გაზრდაზე მიმართული სარეკლამო აქციის „განახორციელე 3 (სამი) გადახდა Apple Pay-
ით და მიიღე პრომო კოდი, ვოლტზე გასააქტიურებლად” ჩატარების წესები (შემდგომში მოხსენიებული, 
როგორც “წესები”) განსაზღვრავს სარეკლამო აქციის „განახორციელე 3 (სამი) გადახდა Apple Pay-ით და 
მიიღე პრომო კოდი, ვოლტზე გასაქტიურებლად” (შემდგომში მოხსენიებული, როგორც “სარეკლამო 
აქცია”) ჩატარების თანამიმდევრულობას. 

1. სარეკლამო აქციის ორგანიზატორი და დამკვეთი: 
1.1.   სარეკლამო აქციის ორგანიზატორი არის სს პროკრედიტ ბანკი საიდენტიფიკაციო ნომერი: 

204851197, ადგილმდებარეობა: საქართველო, ქ. თბილისი, ალექსანდრე ყაზბეგის N21  
(შემდგომში მოხსენიებული, როგორც “ორგანიზატორი”); 

1.2. სარეკლამო აქციის დამკვეთი – Mastercard Europe SA (შემდგომში „დამკვეთი“), 
რეგისტრირებული მისამართი: ბელგია, ვატერლოო 1410, შოსე დე ტერვუვენ 198ა და სს 
პროკრედიტ ბანკი საიდენტიფიკაციო ნომერი: 204851197, დამკვეთის ადგილმდებარეობა: 
ალექსანდრე ყაზბეგის N21, თბილისი, საქართველო. 

2. სარეკლამო აქციის დასახელება:   

„პროკრედიტ ბანკის მასტერქარდის ბარათით განახორციელე 3 გადახდა Apple Pay ციფრული საფულით 
და მიიღე 20 ლარიანი ვაუჩერი ვოლტზე”; 

3. სარეკლამო აქციის მიზანი: 
3.1. სარეკლამო აქციის  მიზანია  Apple Pay ციფრული საფულის “გამოყენების წახალისება. 

4. სარეკლამო აქციის მონაწილე:  
4.1. ქმედუნარიანი, სრულწლოვანი   ფიზიკური პირი, რომელიც ფლობს პროკრედიტ ბანკის მიერ 

გაცემულ Debit Mastercard® ბარათს და სარეკლამო აქციის პერიოდში Apple Pay ციფრული 
საფულის გამოყენებით განახორციელებს პირველ 3 (სამი) გადახდას პროკრედიტ ბანკის 
მასტერქარდ ბარათით. 

4.2. სარეკლამო აქციაში მონაწილეობის უფლება არა აქვს: 
4.2.1. პირს, რომლებიც ვერ აკმაყოფილებს 4.1. პუნქტის პირობებს; 
4.2.2. საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ პირებს, რომელთაც ეკრძალებათ 

სარეკლამო აქციაში მონაწილეობის მიღება. 

4.3. აქციის მონაწილე ეთანხმება წინამდებარე დოკუმენტს, აქციის წესებს. 

5. სარეკლამო აქციის ჩატარების ტერიტორია:  ნებისმიერი ტერიტორია, სადაც შესაძლებელია Apple 
Pay ციფრული საფულით გადახდების განხორციელება და საქართველოს ტერიტორია, სადაც 
შესაძლებელია ვოლტის მომსახურების მიღება.  

6. აქციის ჩატარების პერიოდი:  2020 წლის 11 აგვისტოს 00:00:01-დან 2020 წლის 8 სექტემბრის 23:59:59-
მდე (4 კვირა). 

7. სარეკლამო აქციის საპრიზო ფონდი: 



7.1. პროკრედიტ ბანკის მასტერქარდ ბარათით Apple Pay ციფრული საფულის გამოყენებით 
ნებისმიერ ობიექტში შესრულებული პირველი  სამი გადახდის შემდეგ, მომხმარებელი იღებს 
ვაუჩერს/პრომო კოდს, რომლის გააქტიურებითაც ვოლტის ანგარიშზე ერიცხება 20 (ოცი) ლარი. 

7.2. ვოლტი (Wolt ) - შპს „ვოლტ ჯორჯია“ საიდენტიფიკაციო ნომერი: 405260042 (შემდგომში 
„ვოლტი“) მომხმარებელს სთავაზობს პლატფორმას, რომლის საშუალებითაც მომხმარებელს 
შეუძლია სასურველი მომწოდებლისგან შეიძინოს საკვები პროდუქტები და მიწოდების სერვისი. 

7.3. მიღებული პრომო კოდის გააქტიურება მომხმარებელმა უნდა განახორციელოს 2020 წლის 11 
აგვისტოს 00:00:01-დან 31 ოქტომბრის 23:59:59 საათამდე; ვაუჩერის/პრომო კოდის, 
გასააქტიურებლად ჩამოტვირთეთ აპლიკაცია - get.wolt.com 

7.4. თუ ჯერ არ გაქვთ ვოლტის ანგარიში, დარეგისტრიდით ელ-ფოსტის ან Facebook-ის მეშვეობით. 
შეავსეთ ველები და პრომო კოდის ველში ჩაწერეთ ბანკიდან მიღებული ვაუჩერის/პრომო კოდის 
ნომერი, რის შედეგადაც თქვენ მიიღებთ საჩუქრად 20 (ოცი) ლარს ვოლტის ანგარიშზე. 
თუ უკვე დარეგისტრირებული ხართ ვოლტზე, შედით პროფილში, შემდეგ „ჩაწერეთ პრომო 
კოდი“-ს ველში მიუთითეთ  ბანკიდან მიღებული ვაუჩერის/პრომო კოდის ნომერი. 

7.5. ორგანიზატორი / ბანკი იტოვებს უფლებას ჩაანაცვლოს / შეცვალოს საპრიზო ფონდი, 
განსაზღვროს პრიზების ღირებულება და რაოდენობა ან დაამატოს დამატებითი პრიზები, 
რომლებიც არ არის გათვალისწინებული ამ პირობებით. 

8. სარეკლამო აქციაში მონაწილეობის წესი: 
8.1. სარეკლამო აქციაში მონაწილეობს სს „პროკრედიტ ბანკის“  აქტიური Debit Mastercard® 

ბარათებით Apple Pay ციფრული საფულის გამოყენებით  სავაჭრო და/ან მომსახურების 
ობიექტებში, ონლაინ მაღაზიებსა და აპლიაციებში განხორციელებული უნაღდო ოპერაციები 
(ტრანზაქციები). რომელიც შესრულდება 2020 წლის 8 სექტემბრის   23:59:59 საათამდე.   

8.2. ტრანზაქციებში იგულისხმება და სარეკლამო აქციაში მონაწილეობის მიღების საფუძველს 
წარმოადგენს: უნაღდო შესყიდვის ოპერაციები, რომლებიც სრულდება ბანკის  აქტიური Debit 
Mastercard® ბარათებით Apple Pay ციფრული საფულის გამოყენებით  სავაჭრო და/ან 
მომსახურების ობიექტებში, ონლაინ მაღაზიებსა და აპლიაციებში. აქციაში მონაწილეობას იღებს 
აგრეთვე 2020 წლის 11 აგვისტომდე განხორციელებული ტრანზაქციებიც. 

8.3. სარეკლამო აქციაში მონაწილეობის საფუძველს არ წარმოადგენს: 
8.3.1. უნაღდო ანგარიშსწორება  2020 წლის 8 სექტემბრის  23:59:59 საათის შემდეგ; 
8.3.2. პოს ტერმინალზე ბარათის ნომრის აკრეფით განხორციელებული ტრანზაქცია; 
8.3.3. პოს ტერმინალით თანხის განაღდება; 
8.3.4. ნებისმიერი უკანონო ტრანზაქცია. 

 

8.4. პრომო კოდის მიღების წესი: 

8.4.1. სს „პროკრედიტ ბანკის“  აქტიური Debit Mastercard® ბარათებით Apple Pay ციფრული საფულის 
გამოყენებით   განხორციელებული პირველი სამი ტრანზაქციის საფუძველზე მომხმარებელს 
გაეგზავნება უნიკალური ვაუჩერი/პრომო კოდი, მესამე ტრანზაქციის შესრულებიდან 15 წუთის ვადაში, 
პრომო კოდის გაგზავნა მოხდება ბანკსა და კლიენტს შორის პლასტიკური ბარათებისთვის 
შეთანხმებულ ტელეფონის ნომერზე. 

8.5. პრომო კოდის გამოყენების წესი: 



8.5.1. მიღებული პრომო კოდის გამოსაყენებლად, საჭიროა მისი გააქტიურება www.wolt.ge-ზე, 31.10.2020-
ის 23:59:59-მდე, ამ თარიღის შემდგომ კოდი აღარ იქნება ვალიდური. 

9. კონფიდენციალურობა 

9.1. წინამდებარე დოკუმენტით გათვალისწინებული აქციის მიზნებისთვის, სს „პროკრედიტ ბანკი“ 
დაამუშავებს აქციის მონაწილის პერსონალურ მონაცემებს  პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ 
საქართველოს კანონისა და საბანკო მომსახურების პირობებში გათვალისწინებული პირობების 
შესაბამისად, რომელიც ხელმისაწვდომია ბანკის ვებ-გვერდზე: www.procreditbank.ge.9.2. აქციის 
ფარგლებში შეგროვებულ ნებისმიერი სახის პირად მონაცემებს ორგანიზატორი გამოიყენებენ მხოლოდ 
აქციის ჩატარების მიზნით. 

 

10.  სხვადასხვა 

10.1. ორგანიზატორი პროკრედიტ ბანკი არ აგებს პასუხს შემდეგზე:10.1.1. მონაწილეების მიერ არასრული 
და/ან არასწორი მონაცემების მითითების/შეტყობინების შემთხვევებზე ან აღნიშნულით გამოწვეულ 
შედეგზე; 

10.2. შეცდომებზე მონაცემების გადაცემის დროს ინტერნეტით ან ფაქსიმილური კავშირით 
კავშირგაბმულობის ორგანიზაციების ბრალეულობით, ინტერნეტ-ქსელში და/ან სარეკლამო აქციის 
ჩატარებისას გამოყენებული კავშირგაბმულობის არხებში პრობლემების და/ან თაღლითობის შედეგად,  
აგრეთვე, ფოსტის მუშაობის მოშლის ან ორგანიზატორისგან დამოუკიდებელი სხვა მიზეზებით გამოწვეულ 
შედეგზე; 

10.3. სარეკლამო აქციის მონაწილეების მიერ ამ წესებით გათვალისწინებული საკუთარი 
ვალდებულებების შეუსრულებლობა / არადროული შესრულება; 

10.4. მობილური ოპერატორების მიერ მოკლე ტექსტური შეტყობინების დაგვიანებით მიწოდებაზე ან 
მომხმარებლისთვის მობილური ოპერატორების ბრალით შეტყობინების საერთოდ არ მისვლის 
შემთხვევებზე. 

10.5. ბანკს ნებისმიერ დროს საკუთარი შეხედულებისამებრ შეუძლია განსაზღვროს აქციის დამატებითი 
პირობები, რომელთა შესახებ ინფორმაციას განათავსებს ვებ-გვერდზე www.procreditbank.ge  და/ან 
აცნობებს აქციის მონაწილეს ინტერნეტ ბანკინგით.10.3. სარეკლამო აქციის ჩატარებასთან დაკავშირებულ 
საკითხებზე დარეკეთ ყოველდღე, 2020 წლის 11 აგვისტოდან, 2020 წლის 8 სექტემბრის ჩათვლით  +995 
32 220 2222, 09:00 საათიდან 21:00 საათამდე; 

10.6. ვოლტის მომსახურებასთან/ვაუჩერის გამოყენებასთან დაკავშირებით კითხვების შემთხვევაში, 
გთხოვთ დაუკავშირდეთ ვოლტის მხარდაჭერის გუნდს ონლაინ ჩეთის მეშვეობით.   

 

 

 

 

http://www.procreditbank.ge/

