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Официални правила на промоционална кампания „Пазарувай спортни стоки с кредитната си карта 
от Пощенска банка и може да спечелиш награда“ 

 

1. Предмет 

Настоящите официални правила (“Правилата“) определят реда и условията за провеждане на 
промоционална кампания “Пазарувай спортни стоки с кредитната си карта от Пощенска банка и може да 
спечелиш награда“ (“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 часа на 25.11.2019 г. до 23:59 часа на 25.12.2019 г., 
включително. 

3.2. Промоцията се провежда във всички търговски обекти, намиращи сe на територията на Република 
България или чужбина, предлагащи услугите и отговарящи на изискванията, описани в т.5.2., в които е 
възможно разплащането да се осъществява на ПОС терминал, респективно поддържащи системи за 
онлайн разплащания чрез Карти. 

3.3. За целите на промоцията под „търговски обект“ по смисъла на т.3.2. се разбират и електронни 
магазини (уеб страници), регистрирани в страната или чужбина, които поддържат системи за онлайн 
разплащания чрез Карти, предлагат услугите и отговарят на изискванията, описани в т.5.2. 

4. Участници в Промоцията 

В кампанията имат право да участват всички настоящи картодържатели на кредитни карти („Карти“), 
издадени от „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) преди 21.11.2019 г. В Промоцията нямат право да 
участват картодържатели на кредитни карти Mastercard Business. 

5. Механизъм на Промоцията 

5.1. Всеки картодържател, отговарящ на изискванията по т. 4, който в обявения срок на Промоцията 
заплати с Карта една или повече от една покупки на спортни стоки по смисъла на т.5.2. на стойност общо 
над 150 лева (стойност за една трансакция или обща стойност при повече от една трансакции 
осъществена/-и с Картата и представляваща/-и заплащане на услуга/и по т.5.2.), в търговски обект и/или 
електронен магазин (уеб страница) по смисъла на т.3.2. и 3.3., който предлага такива услуги, участва 
автоматично в томбола за една от общо 52 награди по т.6.1. 

5.2. Под „Покупка на спортна стока“ се разбира – плащане с Карта на ПОС терминал и/или чрез система/-
и за онлайн разплащания чрез Карти, в търговски обект и/или електронен магазин, функциониращ като 
спортен магазин, т.е. специализиран в продажбата на спортни стоки и съответно дефиниран като „спортен 
магазин“ съгласно класификацията на категориите търговци (MCC) на международните картови 
организации Visa и Mastercard.   
 
5.3. Участник, направил една или повече от една покупки на обща стойност над 150 лева, в съответствие с 
т.5.1. има право на участие в томболата. Всеки участник може да спечели само една награда по т.6.1.  
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5.4. Печелившите участници от проведената томбола ще бъдат изтеглени на случаен принцип, в рамките 
на 1 /едно/ теглене след приключване на играта. Тегленето ще се осъществи на  06.01.2020 г. 

5.5. При провеждането на томболата по т.5.4. ще бъдат изтеглени общо 52-ма печеливши от всички 
участници в кампанията, които отговарят на изискванията на т.5.1.  

5.6. Наред с печелившите участници, в деня на тегленето по т.5.4., ще бъдат изтеглени и 19 резервни 
участници, които ще имат правото да спечелят награда по т.6.1., при условията на т.7.6. 

5.7. При провеждането на томболата по т.5.4. първо ще бъдат изтеглени печелившите за наградите по 
т.6.1., буква „а“. След това ще бъдат изтеглени 4 бр. резервни участници за съответната награда. След тях 
ще се изтеглят 50-те печеливши участници за наградите по т.6.1, буква „б“, а непосредствено след това и 
15 бр. резервни участници за съответните награди.  

6. Описание на наградите 

6.1. В настоящата промоция ще се раздават под формата на награди 52 бр. ваучери за пазаруване в 
магазини Интерспорт, от които, както следва: 

а./  2 /два/ броя ваучери – всеки един на стойност 500 /петстотин/ лв. и  

б./ 50 /петдесет/ броя ваучери – всеки един на стойност 29 /двадесет и девет/ лв.  

6.2. Ваучерите по т.6.1. могат да се използват еднократно, във всички търговски обекти на Интерспорт в 
страната, в срок до 01.03.2020 г., за закупуване на стока или стоки на обща стойност, не по-висока от 
стойността на ваучера. 

6.3. Спечелените награди не могат да бъдат преотстъпвани, променяни или заменяни за друга награда. 

6.4. Банката декларира и внася дължимия данък във връзка с облагаемите предметни награди.по т.6.1. по 
реда и в сроковете, предвидени в ЗДДФЛ.  

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 в срок до 7 /седем/ работни дни от провеждането на 
томболата.  

7.2. Банката уведомява печелившите участници, че ако получат наградата, 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 паричните награди по т.6.1. 

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 телефона за спечелената награда, както и да 
уточнят удобния за тях начин за предаване на наградата – в офис на Пощенска банка или чрез куриер на 
посочения пред Банката адрес. 

7.4. Печелившите участници, които са направили потвърждение по реда на т.7.3., ще получат спечелената 
награда по т. 6.1 в удобен за тях офис на Пощенска Банка или чрез куриер на посочения пред Банката 
адрес на печелившия участник, в срок до 10 /десет/ работни дни от направеното потвърждение.   

7.5. Организаторът ще публикува инициал на собственото име, фамилията, населеното място и 
последните 4 (четири) цифри на телефонния номер на спечелилите участници от проведената томбола на 
интернет адрес https://www.postbank.bg/. 
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7.6. Ако печеливш участник не бъде открит по телефона 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 потърси наградата си в 
съответния офис на Банката в срока по т. 7.4 или не бъде намерен от куриер на посочения пред Банката 
адрес, губи правото си да получи наградата. В посочените случаи съответната награда се предоставя на 
резервен участник (съгласно реда на тяхното изтегляне), който ще бъде уведомен съгласно т. 7.1. по-горе. 

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 потребителите могат да получат и чрез комуникационни материали, 
както и на телефон 0 700 18 555. Цената на разговора е според абонаментния план на потребителя, 
определен от 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 грешни или непълни данни в основната банкова система, на посочен неточно телефон за контакт или 
адрес за доставка на наградата, на форсмажорни или други обективни обстоятелства,които възпрепятстват 
провеждането на Промоцията, получаването или ползването на наградата. Организаторът си запазва 
правото да прекрати Промоцията по всяко време, ако настъпят форсмажорни обстоятелства. 

9.4. Настоящите Официални правила са в сила от 25.11.2019 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. 


