
           მონაწილეობის პირობები 
„my PLUS“ 

 

1. მიმოხილვა 

1.1. my PLUS პროგრამა Prepaid Services Company 

Limited-ის მიერ (შემდგომში: "PSC" ან "ჩვენ") 

იწარმოება და იმართება. PSC -ის მისამართია 

Part Floor 27, 25 Canada Square, Canary Wharf, 

London E14 5LQ, England (რეგისტრაციის 

ნომერი 05761861). 

2. მონაწილეობა 

2.1. ლოალურ პროგრამა my PLUS-ში მონაწილეობა, 

მომხმარებლებისათვის უფასოა. გაწევრიანება 

ხდება ავტომატურად, მოქმედი my paysafecard 

ანგარიშის რეგისტრაციით. 

2.2. my paysafecard ანგარიშის გამოყენებით ისევე 

როგორც მის ფარგლებში გარკვეული 

აქტიურობებით მომხმარებელი იღებს ქულებს 

my PLUS-ში. ამასთანავე არსებობს ორი 

სახეობის ლოიალური ქულები: PLUS და Level  

ქულები. 

3. PLUS points 

3.1. my paysafecard-ის ანგარიშიდან 

განხორციელებული ყოველი ტრანსაქციის 

შემდეგ მომხმარებელი აგროვებს ქულებს. 

ყოველი ერთი EUR-სათვის, რომელიც my pay-

safecard -დან იქნება გადახდილი, 

მომხმარებელი ღებულობს 100 და 130 PLUS 

ქულას, გააჩნია სტატუს დონეს. PLUS ქულების 

გადაცვლა ფულზე, ჩეკზე ან ელექტრონულ 

ფულზე შეუძლებელია. 

3.2. EUR-ს გარდა, სხვა ვალუტაში გადახდების 

ტრანზაქციებისათვის, თქვენი EUR-ს ბალანსის 

კონვერტაცია შესრულდება. დაანგარიშება 

დღის გაცვლითი კურსის მიხედვით მოხდება.  

3.3. ტრანსაქციის სრული/ნაწილობრივი 

გაუქმების შემთხვევაში მიღებული 

ლოიალური ქულები ჩამოგეჭრებათ 

სრულად/ნაწილობრივ. მომხმარებელი ამის 

შესახებ შეიტყობს დაგროვებული ქულების 

დიაგრამაში. სპეციალურ ელექტრონულ 

წერილს ან სხვაგვარ შეტყობინებას PSC-საგან 

ამის შესახებ არ მიიღებთ. მიაქციეთ 

ყურადღება: PLUS ქულების მდგომარეობაზე 

ეს აისახება ნეგატიურად. 

3.4. დაგროვებული PLUS ქულები შეიძლება 

გადაიცვალოს როგორც პროდუქტში, 

რომელიც ჩადებულია პორთფოლიოში ასევე 

სერვისებში. აქტუალური შემოთავაზებები 

შეგიძლიათ იხილოთ 

https://www.paysafecard.com ვებ გვერდზე my 

PLUS ფანჯარაში. შემოთავაზებული 

პროდუქტის არჩევანი დამოკიდებულია 

მომხმარებლის სტატუსზე და ქვეყანაზე, 

სადაც დარეგისტრირებულია my paysafecard. 

3.5. მომხმარებელს ვერ ექნება პრეტენზია 

გარკვეულ პროდუქტებზე ან 

შემოთავაზებებზე ან მათ 

ხელმისაწვდომობაზე. გამოყენებული PLUS 

ქულები არ ბრუნდება. 

3.6. PLUS ქულები უქმდება გამოუყენებლობის 

შემთხვევაში მიღებიდან 12 თვის 

განმავლობაში. 

მიაქციეთ ყურადღება: PLUS ქულები არ გადადის 

სხვა მომხმარებელზე და არ კომბინირდება 

ლოალური პროგრამის სხვა მომხმარებლის 

ქულებთან.  PLUS ქულების გადაცვლა ფულზე, 

ჩეკზე და ელექტრონულ ფულზე გამორიცხულია. 

4. Level ქულები 

4.1. Level ქულების გამოყენებით მომხმარებელს 

ეძლევა შესაძლებლობა აიმაღლოს დონის 

სტატუსი, my PLUS ლოიალური პროგრამი 

ფარგლებში. Level ქულები არ იცვლება 

პროდუქტებზე ან მომსახურებებზე. 

4.2. Level ქულებს ღებულობთ გარკვეული 

ერთჯერადი ან განმეორებადი აქტიურობების 

დროს.  ჩამონათვალი Level  ქულების მიღების 

შესაძლებლობისა ჩანს my PLUS ლოიალობის 

პროგრამის ვებ-გვერდზე.  ეს ჩამონათვალი 

პერმანენტულად ახლდება. 

4.3. Level ქულები უქმდება მიღებიდან 60 დღეში. 

https://www.paysafecard.com/


5. სტატუს დონეები 

5.1. მომხმარებლის სტატუსის დონე 

განისაზღვრება ბოლო 60 დღის განმავლობაში 

მიღებული Level ქულებით. 

5.2. არსებობს 4 სტატუს დონე: 

1 დონე: 9.999 Level ქულამდე 

2 დონე: 10.000 – 49.999 Level ქულა 

3 დონე: 50.000 – 249.999 Level ქულა 

4 დონე: 250.000 Level ქულიდან 

6. მონაწილეობის დასრულება 

6.1. მონაწილეობა my PLUS პროგრამაში არის 

განუსაზღვრელი ვადით და ორივე 

მხარისთვის შესაძლებელია მისი დასრულება 

წერილობითი ფორმით.  

6.2. ლოიალურობის პროგრამაში მონაწილეობის 

შეჩერება მომხმარებლის მხრიდან შეიძლება 

ნებისმიერ დროს. მონაწილეობის შეჩერება 

ხდება ელექტრონული წერილის საშუალებით.  

მონაწილეობის შეჩერება ხდება 

ელექტრონული წერილის საშუალებით. 

როგორც კი მომხმარებელი შეწყვეტს 

მონაწილეობას  ამ პროგრამაში 

ხელშეკრულების გაუქმების ძალაში 

შესვლისთანავე დაგროვებული და ჯერ კიდევ 

გამოუყენებელი ბონუს ქულები ძალას 

კარგავენ.  

6.3. ამას გარდა, მიღებული ლოალური ქულები 

მოქმედია მომხმარებლის my paysafecard 

ანგარიშის მოქმედების მანძილზე. my paysafe-

card-ის  ხელშეკრულების დასრულებისთანავე 

- რა მიზეზითაც არ უნდა იყოს ეს- ქულები 

ავტომატურად უქმდება და მათი გამოყენება 

შეუძლებელი ხდება.  

6.4. ბოროტად გამოყენების შემთხვევაში, ცრუ 

ინფორმაციის შემთხვევაში და ამ პროგრამაში 

მონაწილეობის ზოგადი წესების საფუძვლიანი 

დარღვევების ან my paysafecard-ის ზოგადი  

წესდების დარვევის შემთხვევაში ქულები 

უქმდება მომენტალურად. 

6.5. ჩვენ ვიტოვებთ ქულების რაოდენობის 

შეზღუდვის ან გაუქმების უფლებას. 

მომხმარებელი ამის შესახებ my PLUS 

პროგრამის განყოფილებაში იქნება 

ინფორმირებული. სპეციალურ ელექტრონულ 

წერილს ან სხვაგვარ შეტყობინებას PSC-საგან 

ამისათვის არ მიიღებთ. 

7. პასუხისმგებლობა 

7.1. ჩვენ ვაგებთ პასუხს მხოლოდ  მიზნის და 

ვალდებულებების უხეშ შეუსრულებლობაზე. 

ჩვენ ვაგებთ პასუხს მხოლოდ  მიზნის და 

ვალდებულებების უხეშ შეუსრულებლობაზე. 

იმ პუნქტებში სადაც ჩვენი პასუხისმგებლობა 

გამორიცხული, შეზღუდული ან  

განსაღვრულია ეხება ეს აგრეთვე ჩვენი 

თანამშრომლების, წარმომადგენლებისა და 

დამხმარეების პირად პასუხისმგებლობასაც. 

მოსალოდნელი პასუხისმგებლობის  

შეზღუდვები არ ვრცელდება იმ შემთხვევაში 

თუ ზიანი მიადგება თქვენს სხეულს, 

ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეს. 

7.2. my PLUS პროგრამის უწყვეტი 

ხელმისაწვდომობა, განსაკუთრებით 

პორტფოლიოში ჩადებული პროდუქტებისა არ 

არის გარანტირებული. 

 

8. პერსონალური მონაცემების დაცვა 

8.1. my PLUS ლოიალობის პროგრამის 

გამოყენებისას მომხმარებლის პერსონალური 

მონაცემები გამოყენებულ და დამუშავებულ 

იქნება, თუ ეს საჭირო გახდა აქტივობის 

შესასრულებლად ან სისტემის 

ხელმისაწვდომობისთვის და კანონის 

მოთხოვნისამებრ. პერსონალური მონაცემების 

დაცვის რეგულაციებში აღწერილია 

მომხმარებლის მონაცემებთან მოპყრობის 

წესები.  

8.2. მომხმარებელი თვითონ ეთანხმება და ნებას 

გვრთავს რომ მისი მონაცემები გამოყენებულ 

იქნას. კონფიდენციალურობის მოქმედი 

დებულება შეგიძლიათ იხილოთ: 

https://www.paysafecard.com/ka-ge/data-

protection 

9. სხვა 

9.1. მონაწილეობის ზოგადი წესები, ასევე my 

PLUS-ის ფარგლებში ქულების დაგროვების 

https://www.paysafecard.com/ka-ge/data-protection
https://www.paysafecard.com/ka-ge/data-protection


მექანიზმი, ქულების გახარჯვის წესები და 

სხვა მომსახურებები ნებისმიერ დროს 

შეიძლება ცალმხრივად შეიცვალოს, თუ 

ცვლილებები უმნიშვნელოა და 

დასაბუთებული. ზოგადი წესების 

ცვლილებები და დამატებები გეცნობებათ 

მისაღები ფორმით, მაგალითად 

www.paysafecard.com-ზე, მოკლე ტექსტური 

შეტყობინებით ან ელექტრონული წერილის 

სახით. შეტყობინებას PSC-საგან მიიღებთ 

ქართული ენაზე. 

9.2. ლოიალური პროგრამის სრული ვერსიის 

შემოთავაზება მოხდება მოთხოვნიდან 3 თვის 

ვადაში, შესაბამისი შეტყობინების შემდეგ. 

9.3. ამ მონაწილეობის პირობების კონკრეტული 

დებულების გაუქმება არ იქონიებს გავლენას 

მოქმედ გამოყენების წესებსა და პირობებზე. 

9.4. ეს ზოგადი მოხმარების წესები ეყრდნობა 

ქართულ კანონმდებლობას. ყოველი 

გასაჩივრება ამ ხელშეკრულებიდან 

გამომდინარე ექვემდებარება ქართულ 

სასამართლოს. 

 
 

აკრეფვის და ბეჭდვის შეცდომები ისევე როგორც 

ცვლილებები დაცულია. 
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