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Официални правила на промоционалната кампания „Спечели с Western Union и 
Пощенска банка – Април 15, 2022 г. – Юли 15, 2022 г.” 

 

1. Предмет 

Настоящите официални правила („Правилата“) определят реда и условията за провеждане на 
промоционалната кампания “Спечели с Western Union и Пощенска банка – Април 15, 2022 г. 
– Юли 15, 2022 г.” („Промоцията“) и уреждат отношенията между Организатора и физическите 
лица, участници в Промоцията. С участието си в Промоцията, участниците приемат и се 
съгласяват с настоящите Общи условия. 

2. Организатор на Промоцията 

Промоцията се организира и провежда от „Юробанк България“ АД, ЕИК 000694749, със 
седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша“, бул. „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 Април 15, 2022 г.  –  23.59 ч. на Юли 15, 
2022 г. включително. (“Период на провеждане“);  

3.2. Промоцията се провежда във всички офиси на Банката, както и в офиси на под-агенти на 
Western Union от агентската мрежа на Банката, на територията на Република България, в 
рамките на обявеното им работно време. 

4. Участници в Промоцията 

4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица на възраст над 18 години 
включително, които имат обичайно местопребиваване на територията на Република България 
(„Участници“). Служители, както и членове на техните семейства, на Организатора, на агенти 
за услугата Western union от агентската мрежа на Организатора, на доставчици на 
услуги/маркетингови агенции, свързани с настоящата Промоция, нямат право да участват в 
Промоцията. 

4.2. Под член на семейство по смисъла на т. 4.1. по-горе следва да се разбира всяко едно 
от следните: съпруг (настоящ или бивш), лице, с което служителят живее на съпружески 
начала, дете (родно или осиновено), доведено дете, родители, доведени родители, баби и 
дядовци, доведени баби и дядовци, чичо, леля, племенница, племенник, брат, сестра, 
доведен брат, доведена сестра или първи братовчед.  
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5. Механизъм на Промоцията 

5.1. Клиент, отговарящ на посочените в т. 4 критерии, който нареди Western Union паричен 
превод от България, в офис на Банката или в офис на под-агент на Western Union от агентската 
мрежа на Банката, в Периода на провеждане на Промоцията, както следва:  

 към получател в България, за сума над 250 (двеста и петдесет) евро 
или 

 към получател в чужбина, за сума над 500 (петстотин) лева или над 250 (двеста и 
петдесет) евро, 

получава от служител на Банката или на съответния под-агент скреч карта за участие в 
Промоцията. 
 
5.2. С цел избягване на противоречия, в Промоцията не участват Western Union преводи, 
наредени от България към получатели в България в лева или наредени от България директно 
по банкова сметка в България или в чужбина, независимо от валутата. 

5.3. Всяка скреч-карта съдържа един от двата надписа „ Опитай отново“ или „Печелиш iPhone 
13 Pro“, като картата с надпис „Печелиш iPhone 13 Pro“ определя печелившия участник. 

5.4. Участниците, които не отговарят изцяло на условията за участие в Промоцията ще бъдат 
отстранени от участие. 

5.5. В случай, че трансакцията по т.5.1. е отменена или е неуспешна, по причина, която се 
дължи на Участника или ако е предмет на измама, Организаторът има право да отстрани 
участника от участие в Промоцията, както и да откаже да предостави награда по т.6.1. 

5.6. При изтегляне на печелившата карта преди изтичане на Периода на провеждане, 
Промоцията се прекратява, за което Организаторът публикува съобщение на Сайта, посочен в 
т. 9.1. по-долу. В случай че до изтичане на Периода на провеждане печелившата карта не бъде 
изтеглена от участник, Промоцията се удължава до изтегляне на печелившата карта. 

6. Описание на наградите 

6.1. В настоящата Промоция на изтегления печеливш участник ще бъде предоставена 
следната награда – 1 бр. Смартфон Apple iPhone 13 Pro, 512 GB. 

6.2. Наградата не може да се променя или заменя с друга награда, не може да бъде заменена 

с паричния ѝ еквивалент, не се възстановява и не може да се прехвърля. Организаторът си 

запазва правото да замени наградата с друга награда с еквивалентна 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. Организаторът декларира и внася дължимия данък във връзка с облагаемата предметна 

награда по т.6.1., по реда и в сроковете, предвидени в ЗДДФЛ. 
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7. Получаване на наградите 

7.1. Печелившият участник, който е изтеглил карта с надпис „Ти печелиш Apple iPhone 13 Pro, 
512 GB“, може получи наградата по т. 6.1., в избран от него финансов център на Банката, в срок 
от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на извършване на трансакцията и изтегляне на 
печелившата карта. За да получи наградата си, печелившият участник следва да се яви лично 
във финансовия център, да предостави за справка на служителя на Банката скреч картата, с 
посочения надпис, документ, удостоверяващ датата на направената трансакция, срещу която 
e получил печелившата скреч-карта, както и да попълни декларация (по образец на 
Организатора). Предоставянето на наградата се удостоверява с подписването на приемо-
предавателен протокол. 

7.2. Ако печелившият участник не може, поради някаква причина, не по вина на Организатора, 
да приеме наградата по т.6.1., в т.ч. не може да бъде открит на посочените от него контакти, 
откаже се от наградата или не потвърди, че желае да я получи в срока по т.7.1, или не 
представи необходимите документи по т.7.1, участникът губи правото да получи наградата. 

7.3. С настоящите Официални правила Банката уведомява печелившите участници, че ако 
спечелят 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. 

8. Лични данни  

Администратор на лични данни е „Юробанк България“ АД, ЕИК 000694749, гр. София, 
Столична община, Район „Витоша“, ул. „Околовръстен път“ №260. Банката 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 („Сайт“), 
където са достъпни за Периода на провеждане на Промоцията по начин, който позволява 
тяхното съхраняване и възпроизвеждане. Организаторът си запазва правото да допълва или 
променя настоящите Условия, като промените влизат в сила считано от момента на тяхното 
оповестяване на посочения интернет сайт. 

http://www.postbank.bg/
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9.2. Информация за Промоцията потребителите могат да получат чрез разпространените в 
съответните офиси комуникационни материали, както и на телефон 0 700 18 555. Цената на 
разговора е съгласно тарифата на съответния мобилен оператор. 

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 форсмажорни и/или други обективни 
обстоятелства, които възпрепятстват провеждането на Промоцията, получаването или 
ползването на наградата. Организаторът и Western Union не носят отговорност за дефекти на 
получената награда, извън покриващите се от гаранцията към устройството. Организаторът си 
запазва правото да прекрати Промоцията по всяко време, ако настъпят посочените по-горе 
обстоятелства като уведоми Участниците в Промоцията на посочения в т.9.1. Сайт. В тези 
случаи на участниците не се дължи каквато и да е компенсация. 

9.4. Всички възможни спорове между Организатора и Участниците относно организацията и 
изпълнението на Промоцията се решават по взаимна договорка, а при невъзможност за 
постигане на такава, спорът се решава от компетентния български съд. 

9.5. Участвайки в Промоцията, участниците приемат настоящите правила и се съгласяват да 

спазват условията и сроковете на промоционалната кампания „Спечели с Western Union и 

Пощенска банка – Април 15, 2022 г. – Юли 15, 2022 г.” 

 


