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Официални правила на промоционална кампания  

Пазарувай в хранителни магазини и дрогерии с твоята кредитна карта Visa от Пощенска банка и 

спечели 4% обратно по картата 

 

1. Предмет: 

 

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

кампания „Пазарувай в хранителни магазини и дрогерии с твоята кредитна карта Visa от Пощенска банка и 

спечели 4% обратно по картата.“ („Промоцията“) и уреждат отношенията между Организаторите 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“). 

Visa Europe Limited, със седалище и адрес на управление: 1 Sheldon Square, Paddington basin, London, UK, VAT 

ID 840-111-776, е Партньор на Организатора във връзка с настоящата кампания. 

 

3. Срок и територия на провеждане на Промоцията: 

 

3.1. Промоцията се провежда в периода от 27.07.2020 г. до 27.09.2020 г., включително. („Период на 

провеждане“) или до достигане на максималния брой картодържатели, които могат да спечелят съответна 

награда, съобразно т.6.1. 

 

3.2. Периодът на провеждане включва два месечни периода: 

Първи месечен период: 27.07.2020 г. –  27.08.2020 г. 

Втори месечен период: 28.08.2020 г. –  27.09.2020 г. 

 

3.3. Промоцията се провежда във всички търговски обекти на територията на България (с изключение на 

електронни магазини), отговарящи на условията по т.5.2.(магазини за хранителни стоки) и т.5.3 (дрогерии или 

аптеки), в които е възможно разплащането да се осъществява на физически ПОС терминал. 

 

3.4. Организаторът не поставя ограничение относно търговеца и вида търговски обект по смисъла на т.3.3.  

 

4. Условия за участие в Промоцията: 

 

В кампанията имат право да участват всички настоящи картодържатели на кредитни карти Visa („Карти“), 

издадени от „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) преди старта на Промоцията (27.07.2020 г.).  

 

5. Механизъм на Промоцията: 

 

5.1. Първите 5000 картодържатели, отговарящи на изискванията по т.4., за които в Периода на провеждане 

на Промоцията е изпълнено условието – да направят с Картата си в рамките на който и да е от съответните 

месечни периоди по т.3.2. поне 6 покупки на стойност минимум 30 лева всяка (стойност за една трансакция 

с Картата, представляваща заплащане на стока/-и) в търговски обект – магазин за хранителни стоки, по 

смисъла на т.5.2 или търговски обект – дрогерия или аптека по смисъла на т.5.3. (с изключение на покупки на 

лекарствени средства по лекарско предписание), получават автоматично 4% от общата сума на покупките за 

съответния месечен период обратно по картата си, но не повече от 40 лв. общо за целия Период на 

провеждане, при условията, описани в т.6. 

 

5.2. Под „покупка в търговски обект – магазин за хранителни стоки“ се разбира плащане с Карта в 

търговски обект, специализиран в продажбата на хранителни стоки и/или стоки за бита и/или други подобни 

потребителски стоки и съответно дефиниран като такъв тип търговски обект, както следва: „Grocery stores, 

supermarkets“ и „Misc.Food Stores,Special Mrkts.Conv.“, съгласно класификацията на категориите търговци 

(MCC) на международната картова организация Visa;  

 



 

2 
 

5.3. Под „покупка в търговски обект – дрогерия или аптека“ се разбира плащане с 

Карта в търговски обект, функциониращ като дрогерия или аптека, т.е. специализиран в 

продажбата на лекарствени продукти, на медицински изделия, на други стоки със значение за здравето на 

човека, като хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства и съответно дефиниран като 

такъв тип търговски обект, както следва: „Drug Stores & Pharmacies“, съгласно класификацията на категориите 

търговци (MCC) на международната картова организация Visa. Не се включват покупки на лекарствени 

продукти, отпускани по лекарско предписание. Не се включат покупки на медицински изделия, на 

козметични и други стоки със значение за здравето на човека, извършени в търговски обекти, които не 

попадат в посочената категория „Drug Stores & Pharmacies“. 
 

5.4. Участниците в Промоцията могат да се информират предварително за това дали определен търговец 

попада в някоя от категориите, посочени в т. 5.2. и 5.3., на телефона, посочен в т. 9.2. по-долу. 

 

5.5. До достигане на максималния брой картодържатели, които имат право да получат награда, съгласно т.6.1., 

участник, за който е изпълнено условието по т.5.1. може да участва повече от един път в Промоцията, до 

достигане на максималния размер на cash back за него, по смисъла на т.6.2. Притежателите на повече от една 

Visa кредитни карти могат да участват в промоцията, като използват всички свои карти Visa като за всяка 

покупка със съответната карта ще се прилагат отделно правилата по т.5.1. 

 

5.6. В Периода на провеждане, Организаторът периодично ще информира участниците за броя на 

печелившите и за оставащия брой до достигане на максимално определения лимит по т.6.1.Информацията ще 

се публикува на сайта на банката - на www.postbank.bg., на страницата, на която е обявена кампанията.  

 

6. Описание на наградите: 

 

6.1. Първите 5000 картодържатели, за които е изпълнено условието по т.5.1. ще получат автоматично под 

формата на cash back 4 % от общата сума на покупките за съответния месечен период по т.3.2. обратно по 

Картата, с която са извършени плащанията, но не повече от 40 лв. общо за целия Период на провеждане. 

Максималният брой награди, които ще бъдат раздадени под формата на cash back, е 5000.  

 

6.2. Максималната сума, която картодържател може да получи по своя Карта, участваща в 

Промоцията, под формата на cash back, е 40 лв. общо за целия Период на провеждане на Промоцията. 

Посоченият максимален размер на сумата за възстановяване може да бъде достигнат в рамките на съответния 

месечен период или общо в рамките на Периода на провеждане, при условията на натрупване. Ако в рамките 

на съответния месечен период или общо за Периода на провеждане на Промоцията, Участник извърши 

покупки, за които следва да получи възстановяване на сума, надвишаваща определения лимит от 40 лв., той 

ще получи възстановяване само на сумата от 40 лв., като всяка сума, надвишаваща този размер, няма да бъде 

възстановявана, независимо колко плащания са извършени. 

 

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

 

7. Получаване на наградите: 

 

7.1. Сумата по т.6.1. ще бъде преведена в края на съответния месечен период по т.3.2., в срок до 15 работни 

дни, от Visa Europe, под формата на cash back по Картата, с която са извършени плащанията. 

 

7.2. Поредността на картодържателите, които могат да спечелят награда по т.6.1., до достигане на 

максималния брой от 5000 ще се отчита според времето, в което за съответния участник е изпълнено 

условието по т.5.1.  

 

7.3. Участникът губи правото да получи наградата, в случай че Картата, с която са извършени плащания по 

т.5.1. не е активна, в който следва да бъде направен преводът на спечелената парична награда (Cash back). 

 

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 

http://www.postbank.bg/
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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. Организаторите си запазват правото да допълват или 

променят 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. 

 

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 форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват 

провеждането на Промоцията, получаването или ползването на наградата, на забавяне на изплащане на 

дължима сума по т.6. от страна на Visa Europe, поради технически или други причини, извън контрола на 

Организатора. Организаторът си запазват правото да прекратят Промоцията по всяко време, ако настъпят 

форсмажорни обстоятелства. 

 

9.4. Настоящите Официални правила са в сила от 27.07.2020 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. 

http://www.postbank.bg/

