Официални правила на промоционална кампания
„Плащай със своята карта Visa от Пощенска банка и спечели чисто нов Lexus UX
Hybrid или един от 10 ваучера за почивка!“
1.

Предмет

Настоящите официални правила (“Правилата“) определят реда и условията за провеждане на промоционална
кампания „Плащай със своята карта Visa от Пощенска банка и спечели чисто нов Lexus UX Hybrid или
един от 10 ваучера за почивка.“ (“Промоцията“) и уреждат отношенията между Организатора и лицата,
участници в Промоцията.
2.

Организатор на Промоцията

Организатор на Промоцията е "Юробанк България" АД, ЕИК 000694749, със седалище и адрес на управление: гр.
София, район Витоша, ул. “Околовръстен път” № 260 („Банката“, „Организатор“).
Visa Europe Limited, със седалище и адрес на управление: 1 Sheldon Square, Paddington basin, London, UK, VAT
ID 840-111-776, е Партньор на Организатора във връзка с настоящата кампания.
3.

Срок и територия на провеждане на Промоцията

3.1. Промоцията се провежда в периода от 00:00 ч. на 01.06.2022 г. до 23:59 ч. на 31.08.2022 г., включително.
(„Период на провеждане“).
3.2. Промоцията се провежда на територията на Република България, при извършване на покупки в търговски
обекти (онлайн и физически магазини), в които е възможно разплащането да се осъществява на ПОС терминал
(виртуално или физическо устройство), както и при извършване на плащания на битови сметки, местни данъци и
такси чрез някой от дигиталните канали на Пощенска банка: Интернет банкиране (e-postbank), Универсален
платец (u-postbank) или Мобилно банкиране (m-postbank).
4.

Условия за участие в Промоцията

4.1. В Промоцията имат право да участват всички настоящи картодържатели на кредитни и дебитни карти
Visa, в т.ч. и на дебитни карти Visa Business, издадени от „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) преди
01.06.2022 г. („Карта/-и“);
4.2. В случай, че дебитната карта Visa Business по т.4.1. e издадена по договор за издаване и използване на
съответния вид бизнес карта с юридическо лице или друго правно образование (титуляр на сметката
съгласно ОУ на „Юробанк България“ АД за издаване и използване на дебитни карти), то за участник ще се
счита съответното юридическо лице или друго правно образование, което участва в Промоцията чрез
физическото лице, оправомощен държател на съответната карта, издадена от „Юробанк България“ АД
(Пощенска банка) преди 01.06.2022 г. („Карта/-и“);
4.3. В Промоцията нямат право да участват картодържатели, които са служители на банката или на дружества,
свързани с нея, както и членове на техните семейства (съпрузи, роднини по права линия без ограничения, както
и други членове на техните семейства).
5.

Механизъм на Промоцията

5.1. Всеки картодържател, отговарящ на изискванията по т.4, който в рамките на Периода на провеждане на
промоцията направи със своята Карта или посредством мобилния портфейл ONE Wallet by Postbank или
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дигиталния портфейл на iOS устройствата - Apple pay, с дигитализираната си в тях Карта, минимум 10 бр. (десет)
трансакции във вид на покупки (на стоки и/или услуги) в търговски обекти (физически или онлайн магазини)
и/или плащане на битови сметки, местни данъци и такси чрез някой от дигиталните канали на Пощенска
банка: Интернет банкиране (e-postbank), Универсален платец (u-postbank) или Мобилно банкиране (m-postbank),
участва автоматично в томбола за една от наградите по т.6.1.
Условията за инсталиране, активиране и използване на приложението на Банката ONE Wallet by Postbank,
както и за дигитализиране на карти на Пощенска банка в дигиталния портфейл на iOS устройствата - Apple
pay, както и поддържаните устройства, на които могат да бъдат инсталирани, могат да бъдат намерени на
интернет страницата на Банката на адрес www.postbank.bg, както и във всеки офис на Банката.
5.2. Наличието на минимум 10 (десет) бр. трансакции, отговарящи на изискванията по т.5.1., в края на периода на
провеждане дава на картодържателя право на еднократно участие в томболата. За всеки следващи 10 (десет) бр.
трансакции, отговарящи на изискванията по т.5.1., картодържателят придобива допълнително право на участие в
томболата.
5.3. Всеки картодържател участва толкова пъти в томболата, колкото пъти е изпълнено условието по т.5.2. Един
участник може да спечели само една награда по т.6.1.
5.4. Печелившите участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип, в рамките на едно теглене, в срок от 10
(десет) работни дни след края на промоцията, в Централата на банката, в присъствието на нотариус.
5.5. При извършване на тегленето по т.5.4., ще бъдат изтеглени общо 11 бр. печеливши от всички участници в
кампанията, които отговарят на изискванията на т.5.1., както и 11 бр. резервни участници, които ще имат правото
да спечелят награда по т.6.1., при условията на т.7.7.
5.6. При извършване на тегленето по т.5.4. първо ще бъде изтеглен 1 (един) печеливш участник за голямата
награда по т.6.1.1. След това ще бъдат изтеглени 10 (десет) бр. печеливши участници за наградите по т.6.1.2.
Непосредствено след това ще бъдат изтеглени 1 (един) бр. резервен участник за наградата по т.6.1.1 и 10 (десет)
бр. резервни участници за наградите по т.6.1.2.
5.7. В случай, че при тегленето по т.5.4. бъде изтеглен оправомощен държател на бизнес карта VISA по
смисъла на т.4.2, за печеливш, респ. за резервен участник за награда по т.6.1. (според това в коя група е
изтеглен картодържателят) ще се счита съответното юридическо лице или друго правно образование по
смисъла на т.4.2, с което Банката има валидни договорни отношения за издаване и използване на
съответния вид бизнес карта, а не самият оправомощения държател на Картата. В тази хипотеза, награда по
т.6.1. ще бъде предоставена на съответното лице при направено потвърждение от страна на негов законен
представител/-и, съгласно реда по раздел 7 по-долу.
6.

Описание на наградите

6.1. В настоящата промоционална кампания ще бъдат разпределени общо 11 броя награди, както следва:
6.1.1. Един брой нов лек автомобил Lexus UX Hybrid EXECUTIVE Plus, предварително избран от
Организатора за целите на конкретната промоционална кампания. Не се допуска, по желание на печелившия,
замяна на избрания автомобил с друг модел, както и доплащане от негова страна, с оглед придобиване на друг
автомобил, чиято стойност надхвърля стойността на определената за кампанията награда.
6.1.2. 10 (десет) броя ваучери за екзотична дестинация по избор на печелившия, на стойност 8 000 лв. всеки.
Ваучерите могат да се използват еднократно, в срок до 1 (една) година, считано от датата на предоставянето им
на победителите. Конкретната дестинация, както и свързаните с почивката условия (в т.ч. брой нощувки, храна,
транспорт и свързани разходи), са по избор на печелившия участник и съобразно наличните възможности на
съответната туристическа агенция, издател на ваучера и са предмет на самостоятелно договаряне между тях. При
избор на дестинация, която надхвърля стойността на ваучера, спечелилият участник може да доплати съответната
част.
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6.2. Спечелените награди не могат да се променят или заменят с друга награда, не могат да бъдат заменени с
паричните им еквиваленти, наградите не се възстановяват и не могат да се прехвърлят. Организаторът си запазва
правото да замени наградите (или част от тях) с награда (или награди) с еквивалентна или по-висока парична
стойност, ако това е необходимо поради причини извън неговия контрол, като предварително уведоми за това
участниците, чрез публикуване на промяна в настоящите правила, на Сайта по т.9.1.
6.3. Банката декларира и внася дължимия данък във връзка с облагаемите награди, описани в т.6.1.2, по реда и в
сроковете, предвидени в ЗДДФЛ, в случай, че печеливш участник е физическо лице, картодържател по смисъла
на т.4.1.
6.4. Банката декларира и внася дължимия данък във връзка с голямата награда по т.6.1.1., по реда и в сроковете,
предвидени в ЗДДФЛ, в случай, че печеливш участник е физическо лице, картодържател по смисъла на т.4.1.
Данъкът е за сметка на спечелилия участник, който следва към датата на връчване на наградата да внесе
дължимата сума по посочена от банката сметка. Организаторът предварително ще уведоми лицето за размера на
дължимата сума.
6.5. В хипотезата на печеливш участник - юридическо лице или друго правно образование по смисъла на
т.4.2 вр. с т.5.7. от настоящите правила, Банката няма ангажимент за поемане, деклариране и внасяне на данъци,
свързани с получена награда по т.6.1.
6.6. Организаторът не поема допълнителните разходи, свързани с придобиването на лекия автомобил по т.6.1.1.,
както и с ползването му, включително, но не само, разходи, свързани с регистрация на автомобила, разходи за
застраховки, такси, данъци и др. Организаторът не поема и допълнителните разходи, свързани с ползването на
наградите по т. 6.1.2.
7.

Получаване на наградите

7.1. Печелившите участници от проведената томбола по т.5.4. ще бъдат уведомени с телефонно обаждане на
посочения пред банката телефонен номер или на съдържащия се в клиентската база данни e-mail адрес, в срок до
10 (десет) работни дни от провеждането на томболата.
7.2. Банката уведомява печелившите участници физически лица – картодържатели по смисъла на т.4.1., че ако
получат награда по т.6.1., трите им имена и ЕГН ще бъдат съобщени на Национална агенция за приходите, за
целите на деклариране и внасяне на дължимия данък във връзка с наградите.
7.3. Печелившите участници следва да потвърдят на банката дали желаят да получат наградата не по-късно от 3
(три) работни дни след уведомяването им по т.7.1. за спечелената награда. В случай, че печеливш участник е
юридическо лице или други правно образование по смисъла на т.4.2. във вр. с т.5.7., с дебитна карта VISA
Business, потвърждението се дава от съответния законен представител/-и на лицето.
7.4. Печелившите участници, които са направили потвърждение по реда на т.7.3., ще получат спечелената награда
по т. 6.1.2. в срок до 1 (един) месец от направеното потвърждение в посочен от тях финансов център на Банката.
Подробности във връзка с предоставянето на съответните награди ще бъдат уточнени със служител на
Организатора.
7.5. Печелившият участник ще получи наградата по т.6.1.1., в срока по т.7.4, като предварително се уточни с
Организатора мястото и начина на предаване на наградата и оформянето на необходимите документи.
Печелившият участник, респ. неговият представител/-и - в случай, че печеливш участник е юридическо лице или
други правно образование по т.4.2 във вр. с т.5.7., следва да окаже необходимото съдействие за получаване на
наградата, като се яви да я получи в уговореното място и час, подпише необходимите за придобиване на
собствеността документи, съгласно действащото законодателство в Република България, представи
необходимите данни, удостовери писмено, че е получил наградата, както и внесе сумата, свързана с дължимия
данък, в случай, че печеливш участник е физическо лице - картодържател по смисъла на т.4.1. във вр. с т.6.4. погоре.
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7.6. Организаторът ще публикува инициал на собственото име, фамилията, населеното място и последните 4
(четири) цифри на телефонния номер на спечелилите участници – физически лица, картодържатели по смисъла
на т.4.1., респ. име на фирма и ЕИК/БУЛСТАТ номер, в случай че печеливши участници са юридически лица или
други правни образования по смисъла на т.4.2 във вр. с т.5.7. по – горе, от проведената томбола на интернет адрес
https://www.postbank.bg/. Имената, както и снимки на победителите, респ. на техни представили (ако печеливши
са лица по т.5.7.) биха могли да станат публични и да бъдат използвани в печатни, аудио или видео материали от
Организатора, при спазване на изискванията за защита на лични данни. Организаторът не дължи заплащане за
съответните материали.
7.7. Ако печеливш участник не бъде открит от Организатора в срока по т.7.1., откаже да получи наградата, не
потвърди, че желае да я получи в срока по т.7.3, не окаже необходимото съдействие по смисъла на т.7.5. във
връзка с придобиване на наградата по т.6.1.1. или в случай, че е налице обстоятелството по т.7.8, участникът губи
правото да получи наградата. В посочените случаи наградата се предоставя на резервен участник, съгласно реда
на тяхното изтегляне, който ще бъде уведомен съгласно т.7.1. по-горе.
7.8. Печелившият участник губи право да получи съответната награда и в случай, че Картата, с която са
извършени трансакциите по т.5.1. не е активна към момента на теглене на наградите по причина, дължаща се на
картодържателя, съгласно Общите условия на „Юробанк България“ АД за издаване и използване на съответните
карти VISA, за която последният отговаря.
8.

Лични данни

Администратор на лични данни е Банката, която обработва личните данни в съответствие с Регламент (ЕС)
2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. („Общ регламент относно защита на данните“).
Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите
получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във
връзка с обработването на техните лични данни от страна на Банката, както и информация за начина, по който те
могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга
информация, която Общият регламент относно защита на данните изисква да бъде предоставена на субектите, се
съдържа в Уведомление относно обработване на личните данни, което е налично на интернет страницата на
Банката (www.postbank.bg), както и на хартиен носител във всеки офис на Банката.
9.

Други условия

9.1. За Периода на провеждане на Промоцията настоящите Правила са публикувани на интернет сайта на
Организатора „Юробанк България“ АД на адрес www.postbank.bg, където са достъпни по начин, който позволява
тяхното съхраняване и възпроизвеждане. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите
Правила, като промените влизат в сила, считано от момента на тяхното оповестяване на посочения интернет сайт.
9.2. Информация за Промоцията участниците могат да получат и чрез комуникационни материали, както и на
телефон 0 700 18 555. Цената на разговора е според съответния абонаментния план на участника.
9.3. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за участие в Промоцията, както и в случай на
невъзможност за получаване или ползване на наградата, когато тази невъзможност се дължи на причини извън
контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат, например, но не само, на грешни или непълни
данни в основната банкова система, на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват провеждането на
Промоцията, получаването или ползването на наградите. Организаторът си запазва правото да прекрати
Промоцията по всяко време, ако настъпят форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи
каквато и да е компенсация.
9.4. Настоящите Официални правила са в сила от 01.06.2022 г. и са задължителни за всички участници.
9.5. Всички потенциални спорове между Организатора и участниците във връзка с организирането и
провеждането на Промоцията се решават по взаимна договорка, а при невъзможност за постигане на такава,
спорът се решава от компетентния български съд.
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