Официални правила на промоционална кампания
„Плащай абонамента си към избрани онлайн платформи с кредитната си карта от Пощенска банка и
вземи една такса, обратно по своята карта!“
1.

Предмет:

Настоящите официални правила (“Правилата“) определят реда и условията за провеждане на промоционална
кампания „Плащай абонамента си към избрани онлайн платформи с кредитната си карта от Пощенска Банка и
вземи една такса, обратно по своята карта!“ (“Промоцията“) и уреждат отношенията между Организатора и
физическите лица, 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“).
3.

Срок и територия на провеждане на Промоцията:

3.1. Промоцията се провежда в периода от 00:00 ч. на 23.05.2022 г. до 23:59 ч. на 23.08.2022 г., включително.
(„Период на Промоцията“).
3.2. Промоцията се провежда на територията на Република България, при онлайн плащане на абонаментни такси
за ползване на една от следните онлайн платформи: HBO Max, Storytel, UCHA.SE, Netflix („Платформите“) и
което плащане е извършено към съответния търговец, администриращ Платформите.
4.

Условия за участие в Промоцията:

В кампанията имат право да участват всички настоящи картодържатели на кредитни карти Visa и Mastercard
(„Карти“), издадени от „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) преди старта на Промоцията (23.05.2022 г.), с
изключение на картодържателите на бизнес кредитни карти и служители на Банката.
5.

Механизъм на Промоцията:

5.1. Всеки картодържател, отговарящ на изискванията по т.4., който в обявения Период на Промоцията заяви
извършването на автоматични периодични плащания (месечни такси) с Картата си за поне един Абонамент за
ползване на Платформа по смисъла на т.5.2. и за който бъдат направени поне 2 (две) последователни плащания
на абонаментни такси към съответния търговец, който предоставя достъп до конкретната Платформа, получава
отстъпка по т.6.1.
5.2. За целите на Промоцията под „Абонамент за ползване на Платформа“ се разбира абонамент за ползване
на онлайн услуги и съдържание от Платформа по т.3.2., при който в Периода на Промоцията картодържателят
избира и заявява автоматични плащания с Карта като метод за плащане на месечните абонаментни такси като към
момента на стартиране на Промоцията не се извършват плащания на абонаментни такси с тази Карта. Абонаментът
за ползване на Платформа може да бъде:
а)
изцяло нов абонамент, заявен след началната дата на Периода на Промоцията (в този случай първите две
плащания по т.5.1. следва да представляват заплащане на първите абонаментни такси по съответния
абонамент към избраната от вас Платформа, платени с вашата Карта); или
Пример: Ако към 23 май 2022 г. нямате абонамент към нито една от посочените Платформи, но решите да
направите такъв, например за платформата UCHA.SE и изберете да посочите Вашата кредитна карта от
Пощенска банка като метод за автоматично заплащане на месечните абонаментни такси, Вие участвате в
Промоцията, ако в рамките на нейния срок бъдат заплатени две последователни месечни такси към UCHA.SE с
Вашата кредита карта от Пощенска банка.
б)
съществуващ абонамент, по който в Периода на провеждане на Промоцията картодържателят избира и
посочва Картата като нов платежен инструмент за извършване на съответните автоматични периодични
абонаментни плащания (в този случай първите две плащания по т.5.1. следва да са първите две абонаментни
такси, платени с Картата Ви, след промяната в платежния инструмент, с който до този момент сте плащали);
или
Пример: Ако към 23 май 2022 г. имате абонамент към някоя от посочените Платформи, например UCHA.SE, но
заплащате месечните си абонаменти такси с друга карта, можете да смените избраната карта и да посочите
Вашата кредитна карта от Пощенска банка като метод за автоматично заплащане на месечните абонаментни
такси. Вие участвате в Промоцията, ако в рамките на нейния срок бъдат заплатени две последователни месечни
такси към UCHA.SE с Вашата кредитна карта от Пощенска банка.
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в)
възобновен абонамент – абонамент, при който в Периода на провеждане на Промоцията е възобновено
автоматичното плащане на месечни такси, след период на прекъсване, не по-кратък от 3 месеца преди старта на
Промоцията (в този случай първите две плащания по т.5.1. следва да са първа и втора абонаментна такса по
съответния абонамент към Платформа, платени с Картата Ви след период на поне 3-месечно прекъсване преди
началната дата на Промоцията);
Пример: Ако към 23 май 2022 г. имате абонамент към някоя от посочените Платформи, например UCHA.SE,
ползвали сте вашата кредитна карта от Пощенска банка за автоматично заплащане на месечните си
абонаменти такси, но през последните три последователни месеца преди старта на Промоцията сте
преустановили плащането с тази карта и заплащате тези такси с друга карта, можете да смените избраната
карта и да посочите отново Вашата кредитна карта от Пощенска банка, като метод за автоматично
заплащане на месечните абонаментни такси. Вие участвате в Промоцията, ако в рамките на нейния срок бъдат
заплатени две последователни месечни такси към UCHA.SE, с Вашата кредитна карта от Пощенска банка.
5.3. Условията за достъп и ползване на съответните Платформи по т.3.2., както и условията за заявяване и
регистриране на нов абонамент, за промяна в платежния инструмент за извършване на периодични
плащания по съществуващи абонаменти, както и за възобновяване на абонаментни плащания, се определят
от съответния търговец, доставчик на съответната услуга и администриращ съответната Платформата и се
уреждат директно между картодържателя и доставчика.
5.4. Наличието на минимум 2 бр. (две) трансакции, отговарящи на изискванията по т.5.1., в края на Периода на
провеждане, дава право на участие в Промоцията и на отстъпка по т.6.1.
5.5. Картодържател, отговарящ на условията по т.4, който има текущ/-и абонамент/-и към една или повече от
Платформите по т.3.2., с избран метод за плащане на месечните такси - плащане с Картата по смисъла на т.4 и към
датата на стартиране на Промоцията е плащал регулярно абонаментните си такси, може да участва в Промоцията,
в случай, че изпълни условието по т.5.1. спрямо новоизбрана от него Платформа.
Пример: Ако към 23 май 2022 г. имате абонамент към някоя от посочените Платформи, например UCHA.SE, и
ползвате Вашата кредитна карта от Пощенска банка за заплащане на месечните си абонаменти такси към тази
платформа или сте възобновили ползването на вашата кредитна карта след период на прекъсва по-кратък от
три месеца преди старта на Промоцията, Вие няма да можете да участвате в Промоцията с плащания към
тази Платформа, но може да изберете да започнете да заплащате автоматично абонамент към някоя от
другите участващи Платформи, например HBO Max. В този случай Вие отново може да участвате в
Промоцията, ако в рамките на нейния срок бъдат заплатени две последователни месечни такси към HBO Max с
Вашата кредитна карта от Пощенска банка.
6.

Описание на отстъпката:

6.1. Всички картодържатели, за които е изпълнено условието по т.5.1. към поне една от Платформите по т.3.2.,
ще получат еднократно сума в размер, равен на стойността на първата платена през периода на провеждане на
Промоцията месечна абонаментна такса към съответната Платформа, под формата на отстъпка от дължими към
Банката такси, лихви и комисионни, която ще бъде преведена обратно във вид на cash back по Картата, с която са
направени плащанията по т.5.1. на съответните абонаментни такси.
6.2. В случай, че условието по т.5.1. е изпълнено за повече от една от Платформите по т.3.2., картодържателят ще
получи отстъпка по т.6.1. в размер, равен на стойността на месечната абонаментна такса за тази от Платформите,
която е с най-висока стойност.
Пример: Ако в рамките на Периода на Промоцията бъдат заплатени с Вашата кредитна карта от Пощенска
банка две последователни месечни такси, които отговарят на условията, към две от Платформите, например
HBO Max и UCHA.SE, ще получите cash back в размер на една месечна такса, само за тази от двете платформи,
за която заплащате по-голяма месечна такса.
6.3. Отстъпката по т.6.1. не могат да бъдат преотстъпвани, променяни или заменяни за други.
7.

Получаване на отстъпката:

7.1. Сумата на отстъпката по т.6.1. ще бъде преведена от Организатора, в срок до 10 (десет) работни дни от края на
Периода на Промоцията по т.3.1., под формата на cash back (кредитна трансакция) по Картата, с която са извършени
плащанията.
7.2. Участникът губи правото да получи отстъпката, в случай че Картата, с която са извършени плащания по т.5.1.,
не е активна към момента на изплащането им и по която следва да бъде направен преводът на съответната отстъпка
под формата на cash back.
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7.3. Плащанията на Абонаментите към всеки от търговците, администриращи Платформите по т.3.2, респ.
изпълнението на условията за участие в Промоцията, се отчитат от Банката чрез автоматизирана обработка на
постъпващата информация относно тези плащания. Плащанията се отчитат като отговарящи на условията на
Промоцията, в случай че са извършени към съответния търговец, въведен с относимия за него Код на търговец
(Merchant Code) в картовата система на Банката. В случай че Вие сте заявили извършване на автоматични плащания
на месечни абонаменти към някоя от Платформите, които отговарят на условията по настоящата Промоция и са
извършени две последователни плащания, но не сте получили cash back съгласно т.7.1., моля свържете се с
Организатора в срок от тридесет дни от края на Периода на Промоцията, като в случай че Банката установи, че
плащанията отговарят на условията на Промоцията, ще предостави допълнително дължимата отстъпка.
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. Организаторите си запазва правото да допълват или променят настоящите
Правила, като промените влизат в сила, считано от момента на тяхното оповестяване на посочения интернет сайт.
9.2. Информация за Промоцията потребителите могат да получат и чрез комуникационни материали, както и на
телефон 0 700 18 555. Цената на разговора е според стандартния абонаментен план на потребителя.
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 наградите, 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, техническа невъзможност за извършване на плащания
през съответните Платформи или друга причина, извън контрола на Организатора. 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 23.05.2022 година и са задължителни за всички участници.
9.5. Всички потенциални спорове между Организаторът 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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