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Правила за провеждане на промоционална кампания по Програма 

„Сподели и спечели“ 

Валидни за периода от 22.07.2020 г. до 30.09.2020 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, район Витоша, ул. „Околовръстен път” № 260 (“Пощенска банка“, „Банката“, „Организатор“) 

 

3. Промоционален период:  

Периодът на промоционалната кампания по Програмата „Сподели и спечели“ е от 22.07.2020 г. до 

30.09.2020 г. вкл. („Промоционален период“, „Период на кампанията“);  

 

4. Право на участие в Промоцията:  

4.1. Препоръчващи клиенти. 

 

В Програмата, 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, съобразно 

изискванията за „препоръчващи клиенти“ по 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 и последните решат да се възползват от направената 

препоръка като подадат искане за отпускане на съответния кредитен продукт също в рамките на 

промоционалния период.  
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4.2. Препоръчани клиенти. 

 

В Програмата, провеждана при настоящите промоционални правила могат да участват всички лица, 

отговарящи на изискванията за „препоръчани клиенти“ по смисъла на т.1.2. 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.) (лица, които към датата на 

кандидатстване не ползват в банката продукт, за който са получили препоръка), които в рамките 

на промоционалния период, при получена препоръка, кандидатстват за нов потребителски кредит, 

жилищен/ипотечен кредит или кредитна карта от Пощенска банка. Лицата могат 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.  

 

5.  Награди и условия за участие през промоционалния период:  

 

5.1 Размер на наградата за препоръчващия клиент, както следва: 

 

При направена препоръка за нова кредитна карта през промоционалния период: 

 Сума в размер на 50 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. 

 

При направена препоръка за нов потребителски кредит през промоционалния период: 

 Сума в размер до 100 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 100 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 през промоционалния период:  

 Сума в размер до 300 лева по предплатена карта Mastercard Prepaid, но не повече от размера 

на лихвеното плащане, дължимо съгласно последната месечна вноска по кредита/ите, 
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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 300 лв. общо. За последна месечна вноска се приема 

последно платената месечна вноска към датата на получаване на наградата. 

 

5.2 Размер на наградата за препоръчания клиент, както следва: 

 

При използвана препоръка за нова кредитна карта през промоционалния период: 

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

 Сума в размер на 50 лева по предплатена карта Mastercard Prepaid за активирана кредитна 

карта Mastercard World Premium, Mastercard World, Mastercard Standard, Visa Premium, Visa 

Gold, Visa Classic. 

 

При използвана препоръка за нов потребителски кредит през промоционалния период: 

 Сума в размер до 100 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 през промоционалния период:  

  Сума в размер до 300 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. 

 

5.3. За да бъде получена сумата по т.5.1. от препоръчващия клиент, следва да са изпълнени 

едновременно условията 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.).  

 

5.4. За да бъде получена сумата по т.5.2. от препоръчания клиент, следва да са изпълнени 

едновременно условията по т.3.4. 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.).  
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5.5. Внасянето на сумите по т.5.1 и т.5.2. по баланса на сметката на предплатената карта 

MasterCard Prepaid, ще се извърши в сроковете и съобразно условията на т.3.5. 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.).  

 

5.6. Сумите на наградите ще бъдат изчислени от банката съгласно условията на т.5.1 и т.5.2. и ще 

бъдат преведени по сметката, обслужваща предплатената карта MasterCard Prepaid на 

препоръчващия и на препоръчания 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.).  

 

6. Ограничения за Промоцията: 

 

6.1. В рамките на календарната 2020 г. и при спазване на изискванията по т.4.3. 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.): 

6.1.1. Препоръчващият (клиент с активна кредитна карта), участвал в настоящата 

промоционална кампания, може да получи, съгласно условията на Програмата, до 5 броя награди за 

препоръка на кредитни карти. Общият брой награди може да бъде формиран като сбор от препоръки, 

направени извън промоционалния период и по време на промоционалния, така и от препоръки, 

направени само в рамките на промоционалния период, при условията на настоящите промоционални 

правила.   

6.1.2. Препоръчващият (клиент с потребителски, жилищен/ипотечен кредит и/или активна 

кредитна карта), участвал в настоящата промоционална кампания, може да получи, съгласно 

условията на Програмата, при препоръка на потребителски, жилищен/ипотечен кредит и/или 

кредитна карта, награди в общ размер до 800 лв. Задължително условие е поне една от препоръките 

да е направена в промоционалния период, при условията на настоящите промоционални правила.  

 

ВАЖНО! Участието по Програмата с натрупване до 5 награди за препоръка по кредитни карти 

(т.6.1.1. по-горе) не изключва участие по програмата във варианта с натрупване на награди до общ 

размер от 800 лв. за препоръчани потребителски, жилищни/ипотечни кредити и/или кредитни карти 

(т.6.1.2), при условие, че препоръчващият, участвал в настоящата промоционална кампания, отговаря 

на изискванията за участие и в двата варианта на Програмата и са изпълнени условията по т.6.1.1 и 

т.6.1.2.  
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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. В случай че препоръчващият клиент е предоставил няколко препоръки за кредит, за които са 

изпълнени условията на т.5.3. от настоящите Правила, за всяка препоръка, при спазване на 

ограничението по т.6.1., се изплаща отделна награда в размер съгласно т.5.1. от настоящите правила, 

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

една и съща последно платена месечна вноска.  

 

7.3. 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. 

 

7.4. 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 22.07.2020 г. и са задължителни за всички 

участници. 
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