Официални правила на промоционалната кампания
„Спечели с Western Union и Пощенска банка – 15 април – 31 юли 2019”
1.

Предмет

Настоящите официални правила („Правилата“) определят реда и условията за
провеждане на промоционална кампания “Спечели с Western Union и Пощенска банка –
15 април-31 юли 2019” („Промоцията“) и уреждат отношенията между Организатора и
физическите лица, участници в Промоцията.
2.

Организатор на Промоцията

Промоцията се организира и провежда от „Юробанк България“ АД, ЕИК 000694749,
със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша“, ул. „Околовръстен
път“ № 260 („Банката“, „Организатор“).
3.

Срок на провеждане на Промоцията

Промоцията се провежда в периода от 15 април 2019 г. до 31 юли 2019 г. включително
или до изчерпване на разпределените в офисите и в агентската мрежа на Банката скреч
карти („Период на провеждане“).В случай, че до посочената крайна дата на
Промоцията не бъдат изтеглени всички печеливши скреч карти, останалите
неразпределени награди не се разпределят.
4.

Условия за участие в Промоцията

В Промоцията имат право да участват всички физически лица на възраст над 18 години
вкл., които имат настоящ адрес на територията на Република България ( „Участници“).
Служители на Организатора и на Western Union, както и съпрузите, роднините по права
линия без ограничения и други членове на техните семейства, нямат право да участват
в Промоцията. (Други членове на техните семейства означават : съпруг, бивш съпруг,
де-факто съпруг, дете или доведено дете (независимо дали е естествено или чрез
осиновяване), родител, родител-баща, баба или дядо, чичо, леля, племенница,
племенник, брат, сестра, брат, доведена-сестра или братовчед.)
5.

Механизъм на Промоцията

5.1. Клиент, отговарящ на посочените в т. 4 критерии, който нареди Western Union
паричен превод за България или за чужбина за сума над 100 лева или над 50 евро в
офис на Банката или в офис на под-агент на Western Union от агентската мрежа на
Банката в Периода на провеждане на Промоцията, получава от служител на Банката
или на под-агента скреч карта.Участниците имат право да участват многократно по
време на периода на промоцията.

5.2. Клиентът следва да отвори скреч картата, за да узнае дали печели една от наградите
по т.6.1. Скреч картата съдържа един от следните надписи:
 „Опитай пак“
 „Честито. Печелиш велосипед“
 „Честито. Печелиш раница“
 „Честито.Печелиш шапка“.
6.

Описание и получаване на наградите

6.1.

Наградите са :

- 10 велосипеда модел 27.5 CUBE AIM BLK BLU
- 800 спортни раници
- 1100 броя спортни шапки
6.2. Наградите не могат да се променят или заменят с друга награда и не могат да
бъдат заменени с паричните им еквиваленти, наградите не се възстановяват и не могат
да се прехвърлят. Организаторът си запазва правото да замени наградите (или част от
тях) с награда (или награди) с еквивалентна или по-висока парична стойност, ако това е
необходимо поради причини извън неговия контрол
6.3. Клиентът, спeчелил велосипед модел 27.5 CUBE AIM BLK BLU, е необходимо да
попълни декларация, в която да посочи точен адрес, три имена, ЕГН и телефон за
контакт, за да получи наградата си. Наградата се доставя на печелившия участник чрез
куриер на посочения от него в декларацията адрес.
6.4.Клиентът, спечелил шапка или раница получава наградата си веднага на място от
служител на Банката или под-агента на Western Union от агентската мрежа на Банката.
6.5. Организаторът декларира и внася дължимия данък във връзка с облагаемите
предметни награди по т.6.1. (велосипеди) по реда и в сроковете, предвидени в ЗДДФЛ.
6.6. Организаторът не носи отговорност за награди, които не достигат до очакванията
на победителите по причини извън контролa на Организатора.
6.7. Ако някой победител не може, поради някаква причина, да приеме награда,
Организаторът си запазва правото да присъди наградата на друг участник в
съответствие с настоящите Общи условия.
6.8. Решението на Организатора (въз основа на скреч картите) е окончателно и
задължително във всички отношения на всички участници.Участниците, които не
отговарят изцяло на тези Условия, ще бъдат дисквалифицирани.

7.

Други условия

Настоящите Правила са публикувани на интернет сайта на Организатора
„Юробанк България“ АД на адрес www.postbank.bg, където са достъпни за Периода на
провеждане на Промоцията по начин, който позволява тяхното съхраняване и
възпроизвеждане.
7.1.

7.2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Правилата, като
промените влизат в сила, считано от момента на тяхното оповестяване на посочения
интернет сайт в т. 7.1.
7.3. Информация за Промоцията потребителите могат да получат и на телефон 0 700
18 555. Цената на разговора е съгласно тарифата на съответния мобилен оператор.
7.4. 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 на форсмажорни обстоятелства,
които възпрепятстват провеждането на Промоцията, получаването или ползването на
наградата.Организаторът и Western Union не носят отговорност за фабрични дефекти на
получената награда. Организаторът си запазва правото да прекрати Промоцията по
всяко време, ако настъпят форсмажорни обстоятелства като уведоми Участниците в
Промоцията на посочения в т.7.1. сайт.
7.5. Подробности за наградата и победителите ще бъдат достъпни за един месец след
приключване на Промоцията на адреса на Организатора, посочен по-горе, като се
посочи името и датата на Промоцията.
7.6. Организаторът събира личната информация на участниците с цел провеждане на
промоцията. С участието си в тази промоция Вие се съгласявате, че Организаторът
може да съхранява, извлича, осъществява достъп, обработва предаването и по друг
начин да използва информацията, която сте предоставили във връзка с Вашето участие
в Промоцията. Организаторът ще използва вашата информация в съответствие с
приложимото законодателство за защита на данните.
7.7. Всички възможни спорове между Организатора и Участниците относно
организацията и изпълнението на Промоцията се решават по взаимно съгласие и в
случай на невъзможност спорът се решава от компетентния български съд.
7.8. Участвайки в Промоцията, участниците приемат и се съгласяват да спазват

условията на промоционалната кампания "Спечели с Western Union и Пощенска банка 15 април - 31 Юли 2019".

Official rules of the promotional campaign
"Chance to win with Western Union and Postbank – 15 April – 31 July 2019"
1. Subject
These Terms of Service ("the Terms") define the terms and conditions for the promotional
campaign, Chance to win with Western Union and Postbank – 15 April - 31 July 2019 (the
"Promotion") and govern the relationship between the Organizer and the individuals
participating in the Promotion.
2. Organizer of the Promotion
The promotion is organized and conducted by Postbank, with legal name Eurobank Bulgaria
AD, UIC 000694749, with headquarters and address of management at: Sofia, Vitosha
district, 260, "Okolovrasten pat" Str. (the "Organizer").
3. Duration of the Promotion
The promotion will take place from 15 April 2019 and either until the scratch cards are all
distributed in the Organizer’s locations and on the agent's network locations are exhausted or
until 31 July 2019 (the "Promotion Period"). In case that by the end date of the Promotion not
all winning scratch cards are distributed, the remaining unallocated prizes will not be granted.
4. Conditions for participation in the Promotion
The Promotion is open to all individuals the age of 18 or above, who have a current address
on the territory of the Republic of Bulgaria (the "Participants"). Employees (and their
immediate families) of the Organizer and Western Union, as well as agents, subagents and
service providers/marketing agencies associated to this Promotion, are not eligible to
participate in the Promotion. Immediate family means any of the following: spouse, exspouse, de-facto spouse, child or step-child (whether natural or by adoption), parent, stepparent, grandparent, step-grandparent, uncle, aunt, niece, nephew, brother, sister, stepbrother, step-sister or 1st cousin.
5. Mechanism of Promotion
5.1. Participant complying with the criteria set out in these Terms sending a Western Union
money transfer within Bulgaria or abroad for an amount over 100 Leva or more than EUR 50
in any location within the Organizer and Western Union’s networks during the Promotion
Period, will receive a scratch card per transaction. Participants are allowed to participate
multiple times during the Promotion Period.
The Participant should scratch the card received to find out if granted one of the awards
described below under section 6.1. The scratch cards contain one of the following
inscriptions:


Try again



Congratulations. You won a bike,



Congratulations. You won a Backpack



Congratulations. You won a Hat.

6. Description and award of prizes
6.1. The prizes are:
- 10 bicycles model 27.5 CUBE AIM BLK BLU
- 800 sport backpacks
- 1100 sport hats
6.2. The prizes cannot be changed or replaced with another prize and cannot be substituted
for their cash equivalents, prizes are non-refundable and non-transferable. The Organizer
reserves the right to substitute the prizes (or any part of them) for a prize (or prizes) of
equivalent or greater monetary value if this is necessary for reasons beyond its control.
6.3. A customer who has a bicycle model 27.5 CUBE AIM BLK BLU needs to fill out a
statement indicating the exact address, three names, PIN, and contact phone number to
receive the prize. The prize is delivered to the winning participant by courier at the address
indicated by him at the declaration.
6.4 The client who has won a hat or backpack receives his prize immediately from a bank
employee or Western Union agent at the location.
6.5. The organizer declares and pays the tax due in connection with the taxable object prizes
under item 6.1. (bicycles) in the order and within the deadlines provided for in the Act.
6.6. The Organizer will not be liable for prizes that do not reach the winners expectations for
reasons beyond the Organizer’s reasonable control.
6.7. If any winner is not able, for whatever reason, to accept a prize, the Organizer reserves
the right to award the prize to another entrant in accordance with these Terms.
6.8. The Organizer’s decision (based on the scratch cards) shall be final and binding in all
respects on all entrants. No correspondence will be entered into. Entries that do not comply
in full with these Terms will be disqualified.
7. Other Terms
7.1. These Terms are published on the website of the Organizer "Eurobank Bulgaria" AD at
www.postbank.bg, where they are available for the Promotion Period in a way that allows
their storage and reproduction.
7.2. The Organizer reserves the right to supplement or amend the Terms, as the changes will
take effect as of the moment of their disclosure on the Organizer’s website as described in
section 7.1 above.
7.3. Information about the Promotion Participants can also receive by phone at 0 700 18 555.
The price of the call is according to the tariff of the respective mobile operator.

7.4. The Organizer shall not be held liable in the event of failure to participate in the
Promotion and in the case of any postponement or cancellation of the Promotion to which
these terms and conditions relate, any change to, supply of, or use of the prize, any act or
default of any third party supplier, failure to obtain and/or use the prize, where this
impossibility is due to reasons outside the Organizer's control. These circumstances may be
due to force majeure which prevents the promotion, receipt or use of the prize. The organizer
and Western Union are not responsible for factory defects of the prize received.
The Organizer reserves the right to terminate the Promotion at any time if force majeure
occurs, by notifying the Promotion Participants on the Organizer’s website as described in
section 7.1 above.
7.5. Details of prize and winners will be available for one month after the close of the
Promotion at the Organizer’s address set out before by stating the name and date of the
Promotion.
7.6. The Organizer collects Participants’ personal information in order to conduct the
Promotion. By participating in this Promotion you agree that the Organizer may store,
retrieve, access, process transmit and otherwise use the information that you have provided
in connection with your participating in the Promotion. The Organizer will use your
information in accordance with the applicable Data Protection legislation.
7.7. All potential disputes between the Organizer and the Participants regarding the
organization and implementation of the Promotion shall be resolved by mutual agreement
and, in case of impossibility, the dispute shall be settled by the competent Bulgarian court.
7.8. By participating in the Promotion, the Participants accept and agree to comply with the
Terms of these Promotional Campaign Terms "Chance to win with Western Union and
Postbank – 15 April – 31 July 2019".

