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Официални правила на промоционална кампания  

„Използвай своята карта Mastercard от Пощенска банка на Платформата “Преоткрий България” и 

спечели допълнителни бонус точки по програма “Моите награди““ 

 

1. Предмет: 

 

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

кампания „Използвай своята карта Mastercard от Пощенска банка на Платформата “Преоткрий България” и 

спечели допълнителни бонус точки по програма “Моите награди““ („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 (“Пощенска банка“, „Банката“, „Организатор“). 

 

3. Срок и територия на провеждане на Промоцията: 

 

3.1. Промоцията се провежда в периода от 00:00 ч. на 15.07.2020 г. до 23:59 ч. на 31.08.2020 г., включително. 

(„Период на провеждане“).  

3.2. Промоцията се провежда при извършване на покупки чрез Платформата за онлайн резервации „Преоткрий 

България“ -  www.preotkriibulgaria.bg, поддържаща система за онлайн разплащания чрез Карти. 

 

4. Условия за участие в Промоцията: 

 

В кампанията имат право да участват всички картодържатели на кредитни карти Mastercard Cash, Mastercard 

Cash Momento, Mastercard Standard, Mastercard World и Mastercard World Premium и на дебитна карта Debit 

Mastercard World  („Карти“), издадени от „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) и участващи в 

програмата за лоялност на Пощенска банка „Моите награди“, съобразно Официалните правила на програмата 

MyRewards (Моите награди) за лоялни клиенти на банкови карти, издавани от „Юробанк България“ АД  

 

5. Механизъм на Промоцията: 

 

5.1. Всеки картодържател, отговарящ на изискванията по т.4., който в обявения Период на провеждане, 

извърши покупка чрез Платформата „Преоткрий България“ във връзка с направена от него онлайн резервация, 

автоматично получава допълнителни точки по програмата „Моите награди“ съобразно т.6. от настоящите 

Правила.  

5.2. Под „покупка чрез Платформата „Преоткрий България“ се разбира извършване на електронно 

плащане с Карта, направено чрез Платформата „Преоткрий България“ -  www.preotkriibulgaria.bg във връзка с 

извършена от картодържателя резервация, в т.ч. заплащане на капаро, при резервация „Купуване с предплата“, 

заплащане на цяла сума по резервация, начислена такса за анулация на резервацията.  

5.3. Всеки участник може да участва неограничен брой пъти в Промоцията в периода на провеждането й. 
 

6. Допълнителни точки по Програмата „Моите награди“: 

 

6.1. За всеки 1 (един) лев от стойността на извършена покупка чрез Платформата „Преоткрий България“, 

картодържател, за който са изпълнени условията по т.5.1., ще получи 3 (три) пъти повече точки от 

стандартно получаваните при покупка на ПОС терминал на Банката съобразно Официалните правила на 

програмата MyRewards (Моите награди) за лоялни клиенти на банкови карти, издавани от „Юробанк 

България“ АД, както следва: 

 

Кредитна/Дебитна карта Точки при покупка, извършена 

на ПОС терминал на Банката, 

съобразно Официалните 

правила на Програмата „Моите 

награди“ 

Точки при покупка, направена 

съобразно условията на 

Промоционалната кампания 

Mastercard Cash/ Cash Momento 0.5 1.5 
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Mastercard Standard 0.5 1.5 

Mastercard World 1 3 

Mastercard World Premium 2 6 

Debit Mastercard World   0.4 1.2 

 

6.2. Общият брой точки за всяка отделна покупка, направена в рамките на Промоцията зависят от вида на 

картата и ще се изчислят автоматично, съобразно Официалните правила на програмата MyRewards (Моите 

награди) за лоялни клиенти на банкови карти, издавани от „Юробанк България“ АД. 

 

7.       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. 

  

8. Други условия: 

 

8.1. 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. В тези случаи на участниците не се дължи каквато и да е компенсация. 

8.2. 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. 

8.3. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за участие в Промоцията, невъзможност за 

извършване на плащане чрез Платформата „Преоткрий България“, невъзможност за получаване и ползване на 

допълнителните точки по програма „Моите награди“, когато тази невъзможност се дължи на причини извън 

контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат, например, но не само, на форсмажорни 

обстоятелства, които възпрепятстват провеждането на Промоцията, получаването или ползването на бонус 

точките по програма „Моите награди“. Организаторът си запазва правото да прекрати Промоцията по всяко 

време, ако настъпят форсмажорни обстоятелства. 

8.4. Всички останали условия, регламентирани в Официалните правила на програмата MyRewards (Моите 

награди) за лоялни клиенти на банкови карти, издавани от „Юробанк България“ АД. (в сила от 

07.03.2011 г., с последни изменения и допълнения в сила от 15.07.2020 г.) освен изрично упоменатите в 

настоящите Официални правила на промоционална кампания „Използвай своята карта Mastercard от 

Пощенска банка на Платформата “Преоткрий България” и спечели допълнителни бонус точки по програма 

“Моите награди““ 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. 

8.5. Настоящите Официални правила са в сила от 15.07.2020 г. и са задължителни за всички участници.  

8.6. 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. 
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