ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТИ
Кампания:
„Хелуин 2020“
Период на провеждане на кампания:
31.10.2020 г. - 01.11.2020 г. включително.
Участващи продукти в кампанията:
Потребителски кредит с предварително одобрен лимит, достъпен само през приложението TBI
Bank App
Териториално покритие на кампанията: Република България
Организатор на кампанията: „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД
ЧЛЕН 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ
Организаторът на промоционалната кампания „Хелуин 2020” (по-нататък наричана „Кампанията”
или „Промоционалната кампания”) е „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД. Промоционалната кампания се
извършва за и от името на „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД в съответствие със следните Правила и
регламенти (наричани по-нататък „Правила и регламенти”), които са задължителни за всички
участници.
ЧЛЕН 2. МЯСТО И ВРЕМЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ
Периодът, в който може да се участва в кампанията е 31.10.2020 г. - 01.11.2020 г. включително
(„Период на промоцията”).
Промоционалната кампания се организира и ще се проведе на територията на Република
България.
ЧЛЕН 3. УСЛОВИЯ, МЕХАНИЗЪМ И ПРАВО НА УЧАСТИЕ
В кампанията могат да вземат участие всички пълнолетни физически лица, които са сключили
договор за потребителски кредит през приложението TBI Bank App в посочения период на
промоцията, с изключение на служители на „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, както и членове на техните
семейства.
Наградата се разпределя при следните условия:
Всеки клиент, който е сключил договор за потребителски кредит с предварително одобрен
лимит през приложението, в периода на кампанията, и не се е възползвал от пълно
предварително погасяване в срок от 30 дни от сключване на договора:
Ваучер от Техномаркет на стойност 20 лв. Ваучерите са валидни в срок от 12 месеца.
Съгласно ЗПК отказът от потребителски кредит, е право на всеки клиент. В случай на такъв

отказ, клиентът автоматично се отказва и от наградата/отстъпката, която е получил от Банката
във връзка с договора за потребителски кредит, за който е упражнил правото си на отказ.

ЧЛЕН 4. ОПОВЕСТЯВАНЕТО НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

Спечелилите ще бъдат уведомени чрез телефонно обаждане в понеделник 01.12.2020 г. и ще
бъде направено оповестяване на интернет страницата на Банката www.tbibank.bg или Фейсбук
страницата на Банката: https://www.facebook.com/tbibank.bg/. Ваучерите ще им бъдат изпратени
до личен адрес на клиента в тридневен срок след оповестяване на спечелилите. В случай че
спечелилият томболата бъде с анулиран договор или не може да бъде открит на посочените от
него контактни данни и не се яви, за да получи наградата си в срок до 30 дни, след
обявяването/информирането му, то той губи правото си да получи наградата.
При предаването на наградa от чл. 3, печелившият трябва да подпише Приемо-предавателен
протокол (ППП) (Приложение 1) в два екземпляра (по един за него и за Банката).

ЧЛЕН 5. НАГРАДИТЕ НА КАМПАНИЯТА
В настоящата кампания наградата до крайния потребител ще бъде:
Ваучер от Техномаркет на стойност 20 лв. – броя, зависи от броя на клиентите, заявили кредит.

ЧЛЕН 6. ГРЕШКИ, НЕТОЧНИ СЪОБЩЕНИЯ
Организаторът на настоящата кампания „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД не носи отговорност за
информацията, която не отговаря на условията и указанията за защита на личните данни.
Възможни са технически грешки при отпечатване на част от рекламните материали. Валидни са
настоящите Правила и регламенти.

ЧЛЕН 7. ОТГОВОРНОСT
Организаторът на кампанията ще връчи наградите на победителите съгласно описаната
процедура в текущите Правила и регламенти.
Организаторът се задължава относно събирането, обработването, използването, съхранението
и унищожаването на личните данни на участниците в промоцията да спазва разпоредбите на
Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му, в
това число да използва личните данни на потребителите само за провеждането на играта по
тези правила и да не предоставя същите на трети лица. Участниците дават съгласието си, в
случай че бъдат обявени за победители, техните имена и местожителство да бъдат публично

съобщени, като администраторът не им дължи никакво допълнително възнаграждение,
свързано с този факт.
ЧЛЕН 8. ДАНЪЦИ
Съгласно действащото законодателство Организаторът има задължение да удържа Данък върху
доходите на физическите лица при предоставяне на предмети или парични награди.
Банката всяка година декларира пред НАП поименно всички изплатени доходи на физически
лица.
ЧЛЕН 9. СПОРОВЕ
В случай на потенциален конфликт между организатора и участниците в кампанията,
конфликтът се разрешава по взаимно съгласие. Ако това не е възможно, участващите страни
предоставят конфликта за разрешение пред компетентния български съд.
ЧЛЕН 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ
Организаторът запазва правото си да прекрати промоционалната кампания по всяко време, но
само след като уведоми обществеността относно невъзможността за продължаване на
кампанията поради обективни причини, независещи от желанието на организатора и извън
неговия контрол.

Приложение 1

ПРИЕМО - ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Днес ………………...…......….г., в гр. ..........................................., офис..............................................
(ден/месец/година)

(град)

(офис)

в лицето на: ...........................................................................................................................................
(три имена)

на длъжност: .........................................................................................................................................
(позиция)

в:

„ТИ БИ АЙ БАНК“ ЕАД
(име на юридическото лице)

предаде на: ............................................................................................................................................
(три имена)

с ЕГН ............................, Адрес: ............................................................................................................
(град/улица/блок)

следната награда: ......................................................................................................................
(описание на наградата)

С приемането на наградaтa победителят дава съгласието си „ТИ БИ АЙ БАНК“ ЕАД да използва снимки и информация,
свързана с награждаването за популяризиране на резултатите от кампанията.

Заявявам желанието си и се съгласявам данните ми да бъдат използвани за издадаване на служебна бележка по чл. 35 от
ЗДДФЛ.

Да

Не

Да

Не

Получих служебна бележка по чл. 35 от ЗДДФЛ:

ПРЕДАЛ: /………………….../
(Подпис на лицето предало наградата)

ПРИЕЛ: /…………………../
(Подпис на печеливш)

