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Правила за провеждане на промоционална кампания по Програма 

„Сподели и спечели“ 

Валидни за периода от 08.02.2022 г. до 30.04.2022 г. 

 

1. Предмет:  

Настоящите Правила („Правилата“) определят реда и условията за провеждане на промоционална 

кампания по Програмата „Сподели и спечели“ („Програмата“) и уреждат отношенията между 

Организатора и физическите лица, участници в Програмата, в периода на промоционалната кампания 

(„Промоцията“/ „Кампанията“).   

 

2. Организатор: 

Организатор е „Юробанк България“ АД, ЕИК 000694749, със седалище и адрес на управление: гр. 

София - 1766, район Витоша, ул. „Околовръстен път” № 260 (за краткост по-долу „Юробанк 

България“ АД“, „Пощенска банка“, „Банката“, „Организатор“) 

 

3. Промоционален период:  

Периодът на промоционалната кампания по Програмата „Сподели и спечели“ е от 08.02.2022 г. до 

30.04.2022 г. вкл. („Промоционален период“, „Период на кампанията“);  

 

4. Право на участие в Промоцията:  

В Кампанията, провеждана при настоящите промоционални правила, 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, отговарящи на условията за „препоръчващи клиенти“ по смисъла на т.1.1. от Правилата за 

провеждане на програмата „Сподели и спечели“ на „Юробанк България“ АД (в сила от 11.01.2017 г., 

с последни изменения и допълнения в сила от 03.09.2018 г.), които в промоционалния период 

препоръчат на техни познати („препоръчани клиенти“) да кандидатстват за жилищен/ипотечен 

кредит, потребителски кредит или кредитна карта от Пощенска банка, съобразно изискванията на 

посочените Правила за провеждане на програмата „Сподели и спечели“. 
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5.  Награди и условия за участие през промоционалния период:  

5.1. При изпълнение на посочените в настоящите Правила условия, препоръчващият клиент има 

право на допълнителна награда в размер, както следва: 

 

 При направени през промоционалния период 3 (три) препоръки за нова кредитна карта от 

типа Mastercard World Premium/ Mastercard World/ Mastercard Standard/ Visa Premium/ Visa 

Gold / Visa Classic: 

 Еднократна сума в размер на 75 лева. 

 

 При направени през промоционалния период 3 (три) препоръки за нов потребителски кредит: 

 Еднократна сума в размер до 150 лева, но не повече от размера на платените от 

препоръчващия клиент лихвени плащания по ползвания от него кредит за последните 12 

месеца. В случай, че към момента на изплащане на наградата препоръчващият клиент 

ползва повече от един редовно обслужван кредит, то сумата на наградата се калкулира 

като сбор от платените лихвени плащания за последните 12 месеца по тези кредити, но не 

повече от 150 лв. общо. За лихвени плащания се приемат плащанията на редовната 

(договорна, възнаградителна) лихва, съгласно посочения/те договор/и за кредит, 

извършени през последните 12 месеца преди датата на получаване на наградата. 

 

 При направени през промоционалния период 3 (три) препоръки за нов жилищен или ипотечен 

кредит:  

 Еднократна сума в размер до 450 лева по предплатена карта Mastercard Prepaid, но не 

повече от размера на платените от препоръчващия клиент лихвени плащания по 

ползвания от него кредит за последните 12 месеца. В случай, че към момента на 

изплащане на наградата препоръчващият клиент ползва повече от един редовно 

обслужван кредит, то сумата на наградата се калкулира като сбор от платените лихвени 

плащания, за последните 12 месеца на тези кредити, но не повече от 450 лв. общо. За 

лихвени плащания се приемат плащанията на редовната (договорна, възнаградителна) 

лихва, съгласно посочения/те договор/и за кредит, извършени през последните 12 месеца 

преди датата на получаване на наградата. 
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5.2. За да бъде получена награда по т.5.1. от препоръчващия клиент, следва да са изпълнени 

едновременно следните условия: 

 Препоръчващият клиент да е направил в промоционалния период поне 3 препоръки за един и 

същи вид банков продукт (потребителски кредит, жилищен/ипотечен кредит или кредитна 

карта) съобразно изискванията на Правилата за провеждане на програмата „Сподели и 

спечели“ на „Юробанк България“ АД (в сила от 11.01.2017 г., с последни изменения и 

допълнения в сила от 03.09.2018 г.); 

 Препоръчаните клиенти да са се възползвали (съобразно изискванията на Правилата за 

провеждане на програмата „Сподели и спечели“ на „Юробанк България“ АД) от направената 

препоръка като подадат искане за отпускане на съответния кредитен продукт, за който са 

препоръчани, също в рамките на промоционалния период; 

 Кредитните карти на препоръчаните клиенти да са активирани до 1 месец след одобрението 

им; 

 В рамките на промоционалния период или най-късно до 6 (шест) месеца след изтичането му 

между Банката и препоръчаните клиенти да са сключени 3 (три) сделки за един и същи вид 

банков продукт – потребителски кредит или жилищен/ипотечен кредит, и в същия срок 

предоставените на препоръчаните клиенти потребителски кредити или жилищни/ипотечни 

кредити да са първоначално/окончателно усвоени; 

 Да са изпълнени останалите изисквания по т.3.3. от Правилата за провеждане на програмата 

„Сподели и спечели“ на „Юробанк България“ АД (в сила от 11.01.2017 г., с последни 

изменения и допълнения в сила от 03.09.2018 г.), 

 

5.3. Сумите на наградите се изчисляват от Банката съгласно условията на т.5.1 по-горе и се 

превеждат по сметката, обслужваща предплатената карта MasterCard Prepaid на препоръчващия 

клиент, издадена съобразно условията на Правилата за провеждане на програмата „Сподели и 

спечели“ на „Юробанк България“ АД (в сила от 11.01.2017 г., с последни изменения и допълнения в 

сила от 03.09.2018 г.). 

 

5.4. Сумите на наградите се изчисляват и внасят по баланса на сметката на предплатената карта 

MasterCard Prepaid на препоръчващия клиент в срок до 3 месеца считано от момента на изпълнение 

на условията по т. 5.2.  

 

6. Ограничения за Промоцията: 
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6.1. Всеки препоръчващ клиент може да получи най-много по една от всички предвидени в т. 5.1. 

по-горе награди, ако съответно са изпълнени условията, предвидени в настоящите Правила. 

6.2. Наградите, получени при изпълнение на условията на настоящите Правила, са допълнителни и 

размерът им не се включва към общия размер награди за една календарна година, които препоръчващ 

клиент може да получи, съгласно т. 4.1. и т. 4.3.2. от Правилата за провеждане на програмата 

„Сподели и спечели“ на „Юробанк България“ АД (в сила от 11.01.2017 г., с последни изменения и 

допълнения в сила от 03.09.2018 г.). 

6.3. Наградите по Програмата се определят и заплащат, съгласно Правилата за провеждане на 

програмата „Сподели и спечели“ на „Юробанк България“ АД (в сила от 11.01.2017 г., с последни 

изменения и допълнения в сила от 03.09.2018 г.) независимо от допълнителните награди по 

настоящата Промоция. 

 

7. Други условия за Промоцията: 

7.1. Всички останали условия, регламентирани в Правилата за провеждане на програмата 

„Сподели и спечели“ на „Юробанк България“ АД (в сила от 11.01.2017 г., с последни изменения и 

допълнения в сила от 03.09.2018 г.) освен изрично упоменатите в настоящите Промоционални 

правила, остават непроменени и запазват своето действие и през промоционалния период. Пълните 

Правила за провеждане на програмата са публикувани на сайта на банката: www.postbank.bg, където 

са достъпни по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. 

 

7.2. 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. В тези случаи на участниците не се дължи 

компенсация. 

 

7.3. 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. 

 

7.5. Настоящите Промоционални правила са в сила от 08.02.2022 г. и са задължителни за всички 

участници. 

http://www.postbank.bg/
http://www.postbank.bg/

