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ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОГРАМА „СПОДЕЛИ И 

СПЕЧЕЛИ - ЗЛАТНО ВРЕМЕ“ 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ 

 

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

Програма „Сподели и спечели - Златно време“ (Програмата) и уреждат отношенията между 

Организатора и физическите лица, участници в нея. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОГРАМАТА 

 

Програмата се организира и провежда от „Юробанк България“ АД, ЕИК: 000694749, със 

седалище и адрес на управление: гр. София, 1766, ул. „Околовръстен път” № 260 

(„Банката“/„Организатор“). 

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОГРАМАТА 

 

Програмата се организира и провежда на територията на Република България. 

 

РАЗДЕЛ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОГРАМАТА 

 

Програмата ще се проведе в периода от 10.06.2022 г. до 30.06.2023 г. включително („Период 

на провеждане“). 

 

РАЗДЕЛ 5. УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА  

 

5.1.Препоръчващ клиент 

 

5.1.1. В Програмата имат право да участват клиенти на Пощенска банка – физически лица, 

които получават превод на пенсия по разплащателна сметка „Златно време“, открита и водена 

в Банката, с издадена и активна дебитна карта към нея („Сметка „Златно време“). В Програмата 

нямат право да участват лица, които са служители на Банката. Посочените клиенти (за краткост 

по-долу – „препоръчващи клиенти“) имат възможност да препоръчат на техни познати 

(„препоръчани клиенти“) да открият собствена Сметка „Златно време“ в Банката. 

 

5.1.2. Препоръчващият клиент следва да има открита Сметка “Златно време“ от не по-малко 

от 2 (два) последователни месеца, по която за всеки един от месеците има осъществен трансфер 

на своята пенсия, както и платена/-и към банката такса/-и по сметката в размер на минимум 2 

(два) лева (в това число: такса за откриване на сметка и/или за месечно обслужване и/или други 

такси, дължими за съответния банков продукт). 

 

5.1.3. Задължително условие е сметката на препоръчващия да е активна към датата на 

откриване на сметката от препоръчания и да е изпълнено условието по т. 5.1.2. 

 

5.1.4. Препоръчващият клиент може да препоръча Програмата на повече от един свой 

приятел, но може да получи само една награда по Раздел 7 за период от 12 месеца. 

 

5.2. Препоръчан клиент 

 

5.2.1. Препоръчаният клиент следва да е физическо лице, което не е получавало и не получава 

превод на пенсия в Банката по Сметка „Златно време“ или по друг вид сметка, открита и водена 
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в Банката. В Програмата нямат право да участват като препоръчани клиенти лица, които са 

служители на Банката. 

 

5.2.2. Препоръчаният клиент следва да открие нова Сметка „Златно време“ в Банката. Не се 

допуска трансформиране/преоформяне на съществуваща разплащателна сметка, открита в 

Банката, с титуляр препоръчания клиент, в сметка „Златно време“. 

 

5.2.3. Към датата на откриване на сметката на препоръчания клиент, сметката на 

препоръчващия следва да е активна и да e изпълнено условието по т. 5.1.2  

 

РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОГРАМАТА: 

 

6.1. За да участват в програмата, в Периода на провеждане, препоръчващите клиенти, които 

отговарят на условията по т. 5.1., следва да препоръчат на техни познати да открият собствена 

сметка „Златно време“ в Пощенска банка, като за целта им предоставят и свой личен код за 

участие в Програмата, генериран, съгласно т.6.2.  

 

6.2. Препоръчващият клиент има възможност да получи свой личен код за участие в 

Програмата, чрез телефонно обаждане в Центъра за обслужване на клиенти на Банката на 

номер 0 700 18 555 или от сайта на банката (www.postbank.bg), в меню “Продукти и услуги за 

индивидуални клиенти” - Разплащателни сметки – “Програма „Сподели и спечели – Златно 

време“, като следва описаните на страницата на Програмата стъпки за генериране на код. 

 

6.3. Препоръчващият клиент следва да предостави своя личен код по Програмата на свой 

приятел – препоръчания клиент във връзка с откриването на нова Сметка „Златно време“, 

съгласно т.6.4.  

 

6.4. Препоръчаният клиент следва да предостави получения от препоръчващия клиент код 

при откриването на нова Сметка „Златно време“ в Банката. 

 

6.5. Заявяване и откриване на новата Сметка „Златно време“ от препоръчания клиент е 

възможно само във финансов център на Банката, чрез представяне на съответния код, 

предоставен от препоръчващия. 

 

6.6. Генерираният код, предоставен от препоръчващия, може да бъде използван при 

заявяване откриването на нова Сметка „Златно време“ в рамките на целия период на 

провеждане на Програмата. 

 

 

РАЗДЕЛ 7.НАГРАДИ  

 

7.1 В случай, че в Периода на провеждане на Програмата, препоръчаният клиент открие 

своя нова разплащателна сметка за превод на пенсия Сметка „Златно време“, съгласно 

механизма по раздел 6, Препоръчващият и Препоръчаният клиент ще получат награда – без 

такса за обслужване на своята Сметка „Златно време“ за срок от 12 месеца, считано от датата 

на откриване на сметката на препоръчания клиент. Задължително условие е към датата на 

откриване на Сметката на препоръчания клиент Сметката на препоръчващия да е актива и да е 

изпълнено условието по т.5.1.2.  

 

7.2 Ако препоръчващ или препоръчан клиент закрие своята Сметка „Златно време“ в 

периода на ползване на наградата по т.7.1., ползването на наградата се прекратява, като 

http://www.postbank.bg/
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участникът не получава право за компенсация за оставащия срок, в който наградата няма да 

може да се ползва. Прекратяването на ползването на наградата от съответния участник 

(препоръчващ или препоръчан) не се отразява върху ползването на наградата от другия 

участник за пълния срок от 12 месеца. 

 

7.3 Ако препоръчващ или препоръчан клиент не получава превод на пенсия по Сметка 

„Златно време“ за период от 3 (три) последователни месеца и последната се трансформира в 

стандартна разплащателна сметка, съгласно условията на продукта, то за съответния участник 

(независимо дали е препоръчващ или препоръчан) ползването на наградата се прекратява. 

Прекратяването на ползването на наградата от съответния участник (препоръчващ или 

препоръчан) не се отразява върху ползването на наградата от другия участник за пълния срок 

от 12 месеца. 

 

РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ  

 

Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за участие в Програмата на 

препоръчващия клиент, ако препоръчания не е открил  нова сметка за превод на пенсия „Златно 

време“ в срока на действие на Програмата. Организаторът си запазва правото да прекрати 

Програмата по всяко време, ако настъпят форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на 

клиентите, които не са успели да вземат участие в Програмата, не се дължи каквато и да е 

компенсация. Прекратяването на Програмата, не се отразява върху ползването от участниците 

на вече получените награди за пълния срок от 12 месеца, при спазване на условията в 

настоящите Правила. 

 

РАЗДЕЛ 9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ  

 

Администратор на лични данни е „Юробанк България“ АД, ЕИК 000694749, гр. София, 

Столична община, Район „Витоша“, ул. „Околовръстен път“ №260. Банката 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. 

 

РАЗДЕЛ 10. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

10.1. За Периода на провеждане на Програмата настоящите Правила са публикувани на 

интернет страницата на Организатора, на адрес: www.postbank.bg, където са достъпни по 

начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. Правилата са достъпни и на 

хартиен носите във всеки офис на Банката. Организаторът си запазва правото да допълва или 

променя настоящите Правила, като промените влизат в сила, считано от момента на тяхното 

оповестяване на посочената интернет страница. 

 

10.2. Информация за Програмата може да бъде получена в рамките на Периода на провеждане 

и чрез разпространените в банковите офиси комуникационни материали, на интернет 
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страницата на Организатора на адрес www.postbank.bg или на номер 0 700 18 555. Цената на 

разговора е съгласно тарифата на съответния телекомуникационен оператор. 

 

10.3. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора и участниците ще бъде решаван по 

взаимна договорка. В случай че такава не бъде постигната, спорът ще бъде отнесен пред 

компетентния български съд. 

 

10.4. Настоящите Правила влизат в сила от 10.06.2022 г. и са задължителни за всички 

участници. 


