
Təsərrüfat subyektlərində quraşdırılmış POS-terminallarda nağdsız 

əməliyyatlar aparan ödəniş kartı istifadəçiləri üçün Azərbaycan 

Respublikasının Mərkəzi Bankının Visa Beynəlxalq Xidmət 

Assosiasiyasının dəstəyi ilə təşkil etdiyi “Visa kartları ilə ödəniş 

qazandırır” adlı tirajlı stimullaşdırıcı lotereyanın şərtləri 
 

 

1. “VİSA KARTLARI İLƏ ÖDƏNİŞ QAZANDIRIR” TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI 

LOTEREYANIN KEÇİRİLMƏSİNİN HÜQUQİ ƏSASI VƏ ONUN KEÇİRİLMƏ 

MƏQSƏDİ 

 

1.1. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı (bundan sonra - Təşkilatçı) və Visa 

Beynəlxalq Xidmət Assosiasiyasının (bundan sonra – Tərəfdaş) dəstəyi ilə keçiriləcək “Visa 

kartları ilə ödəniş qazandırır” adı altında tirajlı stimullaşdırıcı lotereya (bundan sonra – 

lotereya) “Stimullaşdırıcı lotereyaların təşkili və keçirilməsi Qaydası” ilə müəyyən edilmiş 

qaydada həyata keçirilir. 

1.2. Təşkilatçı tərəfindən keçirilən lotereyanın əsas məqsədi Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2018-ci il 26 sentyabr tarixli, 508 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2018–

2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsi üzrə 

Dövlət Proqramı”nın 3.9.2-ci yarımbəndində müəyyən edilmiş tədbirlər üzrə Mərkəzi Banka 

verilən tapşırığın  icrası çərçivəsində əhalinin təsərrüfat subyektlərində quraşdırılmış POS-

terminallarda ödəniş kartlarından istifadəyə stimullaşdırılması, nağdsız ödəniş vərdişlərinin 

formalaşdırılması və iqtisadiyyatda nağdsız dövriyyənin artırılmasıdır. 

1.3. Lotereya Mərkəzi Bankla Visa Beynəlxalq Xidmət Assosiasiyası arasında 

10.07.2019-cu il tarixində imzalanmış Niyyət Protokolunun (Memorandum) icrası üzrə 

fəaliyyət planında nəzərdə tutulmuş “Nağdsız ödənişlərin stimullaşdırılması məqsədilə birgə 

lotereyanın keçirilməsi” tədbiri əsasında təşkil olunur. 

 

 

2. ŞƏRTLƏRDƏ İSTİFADƏ EDİLƏN ƏSAS ANLAYIŞLAR 

 

2.1. Təşkilatçı – lotereyanı keçirən Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 

(bundan sonra – Mərkəzi Bank). Yerləşdiyi ünvan: AZ1014, Azərbaycan, Bakı şəhəri, Rəşid 

Behbudov küçəsi 90, tel: (+99412) 493-11-22, faks: (+99412) 493-55-41; 

 

2.2. Tərəfdaş – lotereyanın keçirilməsi üçün maliyyə dəstəyi göstərən Visa Beynəlxalq 

Xidmət Assosiasiyası (bundan sonra – Visa). Yerləşdiyi ünvan: ABŞ, Kaliforniya 94404, 

Foster City, Metro Center Boulevard 900; 

 

2.3. iştirakçılar – təsərrüfat subyektlərində quraşdırılmış POS-terminallarda nağdsız 

əməliyyatlar apararaq lotereyada iştirak hüququ qazanmış ödəniş kartı istifadəçiləri; 



 

2.4. kart istifadəçisi – kart sahibi və ya kartdan istifadə etmək hüququ olan şəxs; 

 
2.5. bank – Azərbaycan Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən banklar və milli 

poçt operatoru; 

 
2.6. xidmət mərkəzi – prosessinq fəaliyyətini həyata keçirmək hüququ olan hüquqi 

şəxs; 

 

2.7. “cashback” – lotereyada iştirak etmiş və qalib olmuş kart hesabına udulmuş 

vəsaitin mədaxil edilməsi; 

 

2.8. eyniləşdirmə nömrəsi – xidmət mərkəzi tərəfindən kart istifadəçisini 

eyniləşdirməyə imkan verən unikal nömrə; 

 

2.9. təsərrüfat subyekti - ticarət, məişət və digər növ xidmətlərin göstərilməsi zamanı 

müştərilərlə hesablaşmaların aparılması üçün POS-terminal quraşdırılmış obyekt; 

 
2.10.  əməliyyat – kartla POS-terminal vasitəsilə ticarət, məişət və digər növ xidmətlərin, 

habelə vergilərin və dövlət orqanları tərəfindən göstərilən xidmətlərə (işlərə) görə dövlət 

rüsumlarının və haqlarının tam və ya qismən ödənilməsi. 

 

 

3. LOTEREYANIN TƏŞKİLİ VƏ KEÇİRİLMƏ QAYDALARI, UDUŞUN ŞƏRTLƏRİ 

 

3.1. Lotereya 1 mart 2020-ci il tarixindən 30 aprel 2020-ci il tarixinədək keçiriləcək və 2 

tirajda təşkil ediləcəkdir: 

3.1.1. 1-ci tirajın uduş fondu 15 aprel 2020-ci il tarixində oynanılacaqdır (tiraj 

01.03.2020-dən 31.03.2020-ə qədər olan dövrü əhatə edir); 

3.1.2. 2-ci tirajın uduş fondu 15 may 2020-ci il tarixində oynanılacaqdır (tiraj 

01.04.2020-dən 30.04.2020-ə qədər olan dövrü əhatə edir). 

 

3.2.  Tirajın keçirildiyi dövrdə Azərbaycan Republikasının ərazisində  emissiya edilmiş 

“Visa” ödəniş kartları ilə ölkədə fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektlərində quraşdırılmış 

POS-terminallarda minimum 5 (beş) manat məbləğində nağdsız əməliyyat aparan kart 

istifadəçiləri lotereyada iştirak hüququ əldə edirlər. 

 

3.3.  Tiraj dövründə 5 (beş) manat və ondan yuxarı məbləğdə aparılan hər bir əməliyyat 

iştirakçıya bir şans qazandırır. 

 

3.4. Lotereyada iştirak hüququ verməyən əməliyyatlar: 

3.4.1. korporativ kartlarla aparılan əməliyyatlar; 



3.4.2. ləğv edilmiş (reversal) əməliyyatlar; 

3.4.3. istifadəçisi eyniləşdirilməyən kartlarla aparılan əməliyyatlar. 

 

3.5.  Hər tirajda bir eyniləşdirmə nömrəsi yalnız bir dəfə uduş qazandıra bilər. 

 

3.6. Lotereyanın ümumi uduş fondu 33000 (otuz üç min) manat təşkil edir. Hər bir tirajın 

uduş fonduna (vergi daxil olmaqla) hər biri 110 (bir yüz on) manat olmaqla 150 (bir yüz əlli) 

ədəd uduş məbləği daxildir. Hər bir tirajın uduş fondu 16500 (on altı min beş yüz) manat 

təşkil edir. 

 

3.7. Lotereyanın uduş fondu Bakı şəhəri, Rəşid Behbudov küçəsi 90 ünvanında 

oynanılacaqdır. 

 

3.8. Uduş fondunun oynanılması kompüterin xüsusi proqramı (bundan sonra “proqram” 

adlandırılacaq) vasitəsilə təsadüfi seçim əsasında həyata keçirilir. 

 

3.9. Bu şərtlərin 3.2-ci  bəndində göstərilmiş şərtlər çərçivəsində əməliyyat aparılmış 

kartlara xidmət mərkəzləri tərəfindən Təşkilatçının tələblərinə uyğun olaraq eyniləşdirmə 

nömrələri təyin ediləcəkdir.  

 

3.10. Hər bir eyniləşdirmə nömrəsi bu şərtlərin 3.3-cü bəndində göstərilən şərtə uyğun 

olaraq müvafiq şans sayı qədər proqrama daxil edilir. Proqram lotereyanın oynanıldığı tirajın 

uduş fondunun sayına uyğun olaraq təsadüfi eyniləşdirmə nömrələrini seçir. Həmin nömrələr 

uduşlu sayılır. 

 

3.11. Uduş fondu oynanıldıqdan sonra oyunun nəticələrinə (qalib gəlmiş eyniləşdirmə 

nömrələri göstərilməklə) dair akt tərtib edilir. 

 

3.12. Akt tərtib edildikdən sonra Təşkilatçı tərəfindən qalib gəlmiş eyniləşdirmə nömrələri 

3 (üç) iş günü ərzində aidiyyatı xidmət mərkəzlərinə təqdim ediləcək, xidmət mərkəzləri isə 

2 (iki) iş günü ərzində eyniləşdirmə nömrələrinə əsasən müvafiq olaraq qalib gəlmiş kart 

nömrələrini banklara təqdim edəcəkdir. Banklar 10 (on) iş günü ərzində təqdim edilmiş kart 

nömrələrinə əsasən kart istifadəçilərini müəyyən edərək lotereyada qalib olduqları barədə 

onlara məlumat verəcək, eyni zamanda qalib kart istifadəçilərinin sayı və eyniləşdirmə 

nömrələrini Təşkilatçıya təqdim edəcəkdir. 

 
3.13. Lotereyada qalib olmuş iştirakçı uduşdan imtina etdikdə, qalib olan şəxsin 

hesabına uduş məbləğini mədaxil etmək mümkün olmadıqda  (kartın istifadə müddəti 

bitdikdə, kart istifadəçisini müəyyən etmək mümkün olmadıqda və ya vəfat etdikdə, kart 

bloklaşdırıldıqda və s.), banklar bu barədə Təşkilatçıya kart istifadəçisinin eyniləşdirmə 

nömrəsi qeyd olunmaqla məlumat verəcəkdir. Beləliklə, həmin uduş məbləği uduş 

fondundan çıxarılacaqdır. 



 

3.14. Mərkəzi Bank bu şərtlərin 3.12-ci bəndində göstərilmiş şərtlər çərçivəsində 

banklardan siyahını aldıqdan sonra Tərəfdaşa təqdim edir. O isə öz növbəsində 5 (beş) iş 

günü ərzində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq müvafiq vergi 

tutulmaqla uduş məbləğini banklara köçürür, banklar isə vəsait daxil olduqdan sonra 1 (bir) 

iş günü ərzində həmin vəsaiti qalib olan iştirakçının kart hesabına mədaxil edir və bu barədə 

kart istifadəçisini məlumatlandırır (sms bildirişi, telefon zəngi, e-mail vasitəsi ilə və ya yazılı 

şəkildə).  

 Ümumilikdə, uduş məbləği uduş fondu oynanıldıqdan sonra 21 (iyirmi bir) iş günü 

ərzində qalib şəxsin hesabına köçürüləcək. 

 

3.15. Təşkilatçı lotereya şərtlərinə dəyişikliklər və əlavələr edə bilər. Lotereya şərtlərinə 

əlavə və (və ya) dəyişikliklər onların aid olduğu tirajın uduş fondunun oynanılması tarixinə 

azı 7 (yeddi) iş günü qalmış Mərkəzi Bankın saytında (https://www.cbar.az/) və Azərbaycan 

Banklar Assosasiyasının saytında (http://aba.az/) elan ediləcəkdir. 

 

 

4. YEKUN MÜDDƏALAR 

 

4.1. Lotereyanın təşkili və keçirilməsi ilə əlaqədar digər münasibətlər Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyi ilə tənzimlənir. 

 

4.2.  Lotereya iştirakçılarının məlumatlandırılması üçün  lotereyanın şərtləri Lotereya 

başladığı tarixə 1 (bir) iş günü qalmış, tirajın uduş fondunun oynanılmasının nəticələri uduş 

fondu oynanıldıqdan sonra 5 (beş) iş günü ərzində Mərkəzi Bankın saytında (www.cbar.az) 

və Azərbaycan Banklar Assosasiyasının saytında (http://aba.az/) açıqlanacaqdır. 
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