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Правила за провеждане на програма „ Сподели и спечели“  

 

1. Право на участие:  

 

1.1.  Препоръчващи клиенти. 

 

В програмата могат да участват всички настоящи кредитополучатели на ипотечни (кредити за 

покупка и ремонт на жилище и потребителски кредити, обезпечени с ипотека) и потребителски 

кредити (кредити за посрещане на текущи нужди) и картодържатели на кредитни карти, отпуснати/ 

издадени от „Юробанк България“АД (за краткост по- долу „Пощенска банка“ или „Банката“). За да 

участват в програмата, посочените клиенти (за краткост по-долу – „препоръчващи клиенти“), 

следва да препоръчат на техни познати („препоръчани клиенти“) да кандидатстват за ипотечен, 

потребителски кредити или кредитна карта от Пощенска банка. Всички искания за отпускане на 

ипотечен/ потребителски кредит/ заявления за издаване на кредитна карта подлежат на одобрение 

от Банката.  

 

1.2. Препоръчани клиенти. 

 

(изм. 08.08.2018 г.) В програмата могат да участват лица, които към датата на кандидатстване не 

ползват в банката продукта, за който са получили препоръка. За да се възползват от програма 

„Сподели и спечели“, те следва да кандидатстват в Банката за същия или различен кредитен 

продукт, от този който ползва препоръчващият клиент, а когато  препоръчващото лице е клиент на 

банката, който ползва единствено кредитна карта, препоръчаното лице може да кандидатства само 

за същия или друг вид кредитна карта, издавана от банката. В случай, че получат одобрение от 

Банката, усвоят кредитния продукт и изпълнят условията на програмата, посочени по-долу, те ще 

имат право да се възползват от Програмата. 

 

2. Механизъм на програмата: 

 

2.1. (изм. 31.07.2017 г.) За да може да получи наградата, всеки участник в програмата (и 

препоръчващ и препоръчан клиент) трябва да има издадена от банката предплатена карта 

Mastercard Prepaid. Картата се издава безплатно въз основа на писмен договор, сключен между 

Банката и картодържателя при Общи условия на „Юробанк България“ АД за издаване и използване 

на предплатени карти. 
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2.2. (изм. 03.09.2018 г.) Всеки кредитополучател/картодържател по посочените в т.1.1 видове 

кредитни продукти има възможност да получи своя личен код „Сподели и спечели“, чрез 

телефонно обаждане в Център за обслужване на клиенти на банката или от сайта на банката 

(www.postbank.bg), като следва описаните в информативната част за програмата „Сподели и 

спечели“ стъпки за генериране на личния си код. Препоръчващият следва да предостави кода на 

препоръчвания от него клиент. 

2.3. (изм. 03.09.2018 г.) Препоръчаният клиент следва да предостави получения от 

препоръчващия клиент код „Сподели и спечели“ при кандидатстване в Пощенска банка.  

 

3.  Награди и условия за участие:  

 

3.1 Размер на наградата за препоръчващия клиент, както следва: 

 

При направена препоръка за нова кредитна карта: 

 (изм. 31.07.2017 г.) Сума в размер на 25 лева по предплатена карта  Mastercard Prepaid за 

активирана кредитна карта от тип Mastercard World Premium/ Mastercard World/ Mastercard 

Standard/ Visa Premium/ Visa Gold / Visa Classic / Visa Electron. 

 

При направена препоръка за нов потребителски кредит: 

 (изм. 31.07.2017 г.) Сума в размер до 50 лева по предплатена карта Mastercard Prepaid, но 

не повече от размера на лихвеното плащане, дължимо съгласно последната месечна вноска 

по кредита/ите, ползвани от препоръчващия клиент. В случай че към момента на 

изплащане на наградата препоръчващият клиент ползва повече от един редовно 

обслужвани кредита, то сумата на наградата се калкулира като сбор от последно платените 

лихвени плащания по месечните вноски на тези кредити, но не повече от 50 лв. общо.  За 

последна месечна вноска се приема последно платената месечна вноска към датата на 

получаване на  наградата. 

 

При направена препоръка за нов жилищен или ипотечен кредит:  

 (изм. 31.07.2017 г.) Сума в размер до 150 лева по предплатена карта Mastercard Prepaid, 

но не повече от размера на лихвеното плащане, дължимо съгласно последната месечна 

вноска по кредита/ите, ползвани от препоръчващия клиент. В случай че към момента на 

изплащане на наградата препоръчващият клиент ползва повече от един редовно 

обслужвани кредита, то сумата на наградата се калкулира като сбор от последно платените 
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лихвени плащания по месечните вноски на тези кредити, но не повече от 150 лв. общо. За 

последна месечна вноска се приема последно платената месечна вноска към датата на 

получаване на наградата. 

 

3.2 Размер на наградата за препоръчания клиент, както следва: 

При използвана препоръка за нова кредитна карта: 

 Без такса за разглеждане на заявлението за издаване на кредитната карта.  

 (изм. 31.07.2017 г.) Сума в размер на 25 лева по предплатена карта Mastercard Prepaid за 

активирана кредитна карта Mastercard World Premium, Mastercard World, Mastercard 

Standard, Visa Premium, Visa Gold, Visa Classic, Visa Electron. 

 

При използвана препоръка за нов потребителски кредит: 

 (изм. 31.07.2017 г.) Сума в размер до 50 лева по предплатена карта Mastercard Prepaid, но 

не повече от размера на лихвеното плащане, дължимо съгласно последната месечна вноска 

по потребителския кредит, предоставен на препоръчвания клиент. За последна месечна 

вноска се приема последно платената месечна вноска към датата на получаване на 

наградата. 

 

При използвана препоръка за нов жилищен или ипотечен кредит:  

  (изм. 31.07.2017 г.) Сума в размер до 150 лева по предплатена карта Mastercard Prepaid, 

но не повече от размера на лихвеното плащане, дължимо съгласно последната месечна 

вноска по жилищния или ипотечния кредит, предоставен на препоръчвания клиент. За 

последна месечна вноска се приема последно платената месечна вноска към датата на 

получаване на наградата. 

 

3.3 За да бъде получена наградата по т.3.1 от препоръчващия клиент, следва да бъдат 

изпълнени едновременно следните условия: 

 (изм. 31.07.2017 г.) Да има издадена предплатена карта Mastercard Prepaid. Да е 

предоставил личния си код „Сподели и спечели“ на препоръчания клиент. 

 Всички кредитни продукти на препоръчващия клиент в Банката, в т.ч. по револвиращ 

потребителски кредит под формата на кредитен лимит по кредитна карта, следва да са със 

статус редовен (без просрочия) към момента на получаване на наградата по програмата. 

 (изм. 08.08.2018 г.) При направена препоръка препоръчващия клиент следва да ползва 

поне един кредитен продукт на Банката, като следва да са изпълнени и посочените по-

долу условия:  
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o За кредитна карта, кредитната карта на препоръчващия клиент следва да е 

активна. Кредитната карта на препоръчания клиент също следва да е активирана. 

o За потребителски кредит, потребителският кредит на препоръчващия клиент 

следва да е първоначално/окончателно усвоен и след усвояването му да е погасена 

поне една месечна вноска. Потребителският кредит на препоръчания клиент следва 

да е първоначално/окончателно усвоен.  

o За жилищен/ипотечен кредит, жилищният/ипотечният кредит на препоръчващия 

клиент следва да е първоначално/ окончателно усвоен и след усвояването му да е 

погасена поне една месечна вноска. Жилищният/ипотечният кредит на 

препоръчания клиент следва да е първоначално/ окончателно усвоен.  

3.4 За да бъде получена сумата по т.3.2 от препоръчания клиент, следва да бъдат изпълнени 

едновременно следните условия:  

 (изм. 31.07.2017 г.) Да има издадена предплатена карта Mastercard Prepaid. 

 При кандидатстване в офис на Банката за кредитен продукт, препоръчаният клиент да е 

предоставил личния код „Сподели и спечели“, получен от препоръчващия клиент.  

 Всички кредитни продукти на препоръчания клиент в Банката следва да са със статус 

редовен (без просрочия) към момента на получаване на наградата по програмата. 

 Към момента на кандидатстване за кредитния продукт препоръчаният клиент не трябва да 

ползва в Банката същия кредитен продукт, за който кандидатства по програма „Сподели и 

спечели“.  

 (изм. 08.08.2018 г.) При използвана препоръка за нова кредитна карта, кредитната 

карта на препоръчания клиент следва да е активирана до 1 месец след одобрението  ѝ, и 

клиентът да е изразходвал чрез нея минимум 500 лева за период до 1 календарен месец след 

активирането ѝ. Картата следва да е редовно обслужвана (без просрочия) и да не е закрита 

към датата на получаване на наградата по програмата. 

 (изм. 08.08.2018 г.) При използвана препоръка за нов потребителски кредит, 

потребителският кредит на препоръчания клиент следва да е първоначално усвоен, след 

усвояването му да е погасена поне една месечна вноска и към датата на получаване на 

наградата, да не е изцяло предсрочно погасен. 

 (изм. 08.08.2018 г.) При използвана препоръка за нов жилищен/ипотечен кредит, 

жилищният/ипотечният кредит на препоръчания клиент следва да е първоначално усвоен, 

след усвояването му да е погасена поне една месечна вноска и към датата на получаване на 

наградата, да не е изцяло предсрочно погасен. 
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3.5 (изм. 31.07.2017 г.) Внасянето на посочените в т. 3.1 и т. 3.2 суми по баланса на сметката на 

предплатената карта Mastercard Prepaid ще се извърши от Банката автоматично в срок от 3 месеца, 

считано от датата на усвояване на кредита или датата на активиране на кредитната карта на 

препоръчания клиент, при условие, че са изпълнени условията по т. 3.3, респ. т. 3.4. 

3.6 (изм. 31.07.2017 г.) Сумите на наградите ще бъдат изчислени от Банката съгласно 

условията по т. 3.1 и т.3.2 и ще бъдат преведени по сметката, обслужваща предплатената карта„ 

Mastercard Prepaid на препоръчващия и на препоръчания клиент. 

3.7 В случай на предоставен актуален мобилен телефонен номер от 

препоръчващия/препоръчания клиент, Банката ще изпрати до този номер безплатно текстово 

съобщение (SMS), след внасяне на сумите по баланса на съответната карта „Моите награди“ 

(MyRewards). 

3.8. (изм. 31.07.2017 г.) Ако до 4 месеца от датата на усвояване на кредита от препоръчания 

клиент или от датата на активиране на кредитната му карта, препоръчващият/препоръчаният 

клиент не е подал заявление за издаване на предплатена карта Mastercard Prepaid ,то съответният 

клиент губи правото да получи наградата си по програмата. 

 

4. Ограничения: 

 

4.1. В рамките на една календарна година и при спазване на изискванията по т. 4.3 по-долу: 

 (изм. 08.08.2018 г.) Препоръчващият (клиент с активна кредитна карта) може да 

получи, съгласно условията на програмата, до 5 броя награди за препоръка на 

кредитни карти.  

 (изм. 08.08.2018 г.) Препоръчващият (клиент с потребителски, жилищен и 

ипотечен кредит, и/или активна кредитна карта) може да получи, съгласно 

условията на програмата, при препоръка на потребителски, жилищни и ипотечни 

кредити, и/или кредитни карти, награди в общ размер до 500 лева.  

 

ВАЖНО! Всяка награда за препоръчана кредитна карта участва и в двата 

варианта на програмата. Пример: Препоръки на пет кредитни карти изчерпва 

изцяло лимита от позволени награди по първия вариант, и в същото време 

изчерпва 125 лв. от общия лимит от 500 лв. по втория вариант на програмата.  

 

4.2. (изм. 08.08.2018 г.) Препоръчващият може да се възползва от Програмата и да прави 

препоръки чрез своя личен код „Сподели и спечели“ само в периода, в който ползва кредитен 

продукт от Пощенска банка. В случай че кредитният продукт е изцяло погасен/кредитната карта е 
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закрита/неактивна, или кредитният продукт е в просрочие, кредитополучателят не може да се 

възползва от програма „Сподели и спечели“. Препоръчващият клиент не може да получава награди 

след датата на цялостно погасяване на кредитният продукт/закриване на кредитната карта, дори 

ако препоръките са направени в периода, в който препоръчващият е ползвал кредитен продукт от 

Пощенска банка.  

4.3. (изм. 08.08.2018 г.) Изисквания за участие в програмата: 

4.3.1. Препоръчващият може да участва в програмата с натрупване до лимит от 5 награди за 

препоръчани кредитни карти (в рамките на една календарна година), като препоръчва на свои 

познати само банков продукт тип кредитна карта (независимо от конкретния вид кредитна карта), 

като задължително условие е препоръчващият да бъде клиент на банката, който ползва активна 

кредитна карта.  

4.3.2. Препоръчващият може да участва в програмата при варианта с натрупване на награди до 

общ размер от 500 лв. за препоръчани потребителски, жилищни и ипотечни кредити и/или 

кредитни карти (в рамките на една календарна година), като препоръчва на свои познати 

потребителски, жилищни и ипотечни кредити и/или кредитни карти на банката, които ползва в 

момента, или други потребителски, жилищни и ипотечни кредити, и кредитни карти, предлагани в 

момента от Банката, като задължително условие е препоръчващият: 

а) да бъде клиент на банката по предоставени жилищни и ипотечни и/или потребителски 

кредити в случай, че препоръчва потребителски и/или жилищни и ипотечни кредити;  

б) да има активна кредитна карта, в случай, че препоръчва кредитни карти.  

ВАЖНО! Участието по програмата с натрупване до 5 награди за препоръка на кредитни 

карти (т. 4.3.1. по-горе) не изключва участие по програмата във варианта с натрупване на 

награди до общ размер от 500 лв. за препоръчани потребителски, жилищни и ипотечни кредити 

и/или кредитни карти (т. 4.3.2. по-горе), при положение, че препоръчващият отговаря на 

изискванията за участие и в двата варианта на програмата. 

4.4. Програмата не се прилага по отношение на нови кредитни карти, издадени по преценка на 

Банката по програма с предварително одобрение към ипотечни и потребителски кредити. 

4.5. Програмата не се прилага по отношение на нови кредитни карти Mastercard Cash. 

Картодържател на Mastercard Cash може да препоръчва за останалите видове карти издавани от 

банката. 

4.6. Програмата не се прилага по отношение на овърдрафт продукти и студентски кредити, 

отпускани по реда на Закона за кредитиране на студенти и докторанти. 

4.7. Участието в Програмата изключва и не може да се комбинира с участие на препоръчания 

клиент в други текущи промоции на Банката за издадени нови кредитни карти, когато тези 

промоции са свързани с отстъпки на база изразходвани средства чрез картата за определен период, 
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който съвпада изцяло или от части с периода посочен в чл. 3.4 – Използване на препоръка за нова 

кредитна карта. 

4.8. Личният код “Сподели и спечели“ на препоръчващия клиент, задължително трябва да се  

предостави от препоръчания клиент при кандидатстване в офис на Пощенска банка.   

4.9. Ако препоръчаният клиент кандидатства за същия кредитен продукт през посредник 

(брокери, мобилни банкери, агенции и други партньори на Банката), то той не може да участва в 

програмата. В случай, че по едно и също Искане за кредитен продукт има едновременно 

използвани и личен код „Сподели и спечели“ и препоръка от посредник, партньор на Банката или 

мобилен банков консултант, то програмата „Сподели и спечели“ няма да бъде валидна за 

конкретното искане за кредитен продукт. 

4.10. В случаите на неистински/неверен код „Сподели и спечели“, предоставен от клиента при 

кандидатстване, Банката няма да зачете за валидно участието в програмата и няма да предостави 

награди. 

 

5. Други условия: 

 

5.1. Организатор на Програмата е „Юробанк България“ АД, ЕИК: 000694749, с адрес гр. София, 

ул. „Околовръстен път“ № 260.  

5.2. В програмата нямат право да участват служители на „Юробанк България” АД, служители 

на свързаните с банката дружества, както и членовете на техните семейства.  

5.3. Организаторът на програмата не носи отговорност за некоректни данни, предоставени от 

участниците.  

5.4. За целите на настоящите правила, „окончателно усвоен кредит“ е този кредит, отпуснат от 

банката, при който са усвоени всички траншове, предвидени съгласно условията на сключения 

между банката и съответния кредитополучател договор за кредит. „Първоначално усвоен кредит“ е 

този кредит, отпуснат от банката, при който е усвоен поне първия транш от предвидените съгласно 

условията на сключения между банката и съответния кредитополучател договор за кредит. 

„Активирана кредитна карта“ е тази карта, която е издадена от Банката, получена е от клиента и 

банката е изпълнила искането за активирането ѝ. 

5.5. В случай, че препоръчващият клиент е предоставил няколко препоръки за кредит, за които 

са изпълнени условията съгласно чл. 3.3. от настоящите Правила, за всяка препоръка, при 

спазване ограничението на чл. 4.1., се изплаща отделна награда в размер съгласно чл. 3.1., 

дори когато при изчисляване конкретния размер на наградите следва да бъде взет предвид 

размера на една и съща последно платената месечна вноска. 
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5.6. Банката има право по всяко време без предизвестие да измени настоящите Правила за 

провеждане на програмата, като публикува измененията на сайта на Банката на адрес 

www.postbank.bg. 

5.7. Банката има право по всяко време да прекрати Програмата, за което уведомява с 

двумесечно предизвестие клиентите посредством съобщение на сайта на Банката, посочен в т. 5.8.  

Наградите, превеждани от Банката по настоящата Програма, представляват възстановяване на 

направени разходи от Препоръчващото или Препоръчаното лице по платени към Банката лихви 

и/или такси, по ползваните или ново усвоените от тях кредити или кредитни карти попадащи в 

обсега на Програмата. 

5.8. (нов 31.07.2017 г.) Съгласно Общите условия на „Юробанк България” АД за издаване и 

използване на банкови карти MyRewards bonus card за лоялни клиенти на „Юробанк България“ АД, 

считано от 10.07.2017 г. Банката преустановява издаването и преиздаването на банкови карти 

MyRewards Bonus Card за лоялни клиенти на „Юробанк България“ АД („бонус карти 

“MyRewards”). Издадените и активирани бонус карти “MyRewards могат да бъдат използвани до 

31.07.2017 г. вкл., като след посочената дата се деактивират. Банката предоставя възможност за 

замяна на всяка бонус карта “MyRewards с предплатена карта Mastercard Prepaid, издавана по 

сметка за електронни пари, по ред и при условия, изрично уговорени с нов договор, като 

разполагаемият лимит по бонус картата “MyRewards ще бъде прехвърлен по сметката за 

електронни пари. В случай че Картодържателят не сключи нов договор по реда на предходното 

изречение, Картодържателят има право да получи само остатъка от сумите, внесени от 

картодържателя на бонус картата по баланса на картата. Сумите, изплатени по Програмата, не 

подлежат на изплащане. 

5.9. Настоящите Правила на Програма „Сподели и спечели“ са публикувани на Интернет сайта 

на Банката на адрес www.postbank.bg и са в сила от 11.01.2017 г., с последни изменения и 

допълнения в сила от 03.09.2018г. 


