ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТИ
Кампания:
„Купи зимни гуми на изплащане
с вноска гратис!”
Период на провеждане на кампания:
20.11.2018 г. – 12.01.2019г. включително.
Участващи продукти в кампанията:
Потребителски кредит за закупуване на стока „Бързи покупки”
Участващи офиси и търговци в кампанията:
В Приложение №1 са описани търговските обекти на гуми „Диана”, участващи в
кампанията.
Териториално покритие на кампанията: Република България
Организатор на кампанията: „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД
ЧЛЕН 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ
Организаторът на промоционалната кампания „Купи зимни гуми на изплащане с вноска
гратис!” (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 20.11.2018 г.– 12.01.2019 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 закупуване на гуми на изплащане, чрез потребителски кредит
„Бързи покупки” в посочения период на промоцията, с изключение на служители на
„ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, както и членове на техните семейства.
Участието в кампанията става автоматично, само по силата на сключения договор за
потребителски кредит.

Всеки клиент, сключил договор за потребителски кредит за покупка на гуми над 100лв. за
8-, 15-, 20-, 27-, 33- и 36-месечен срок на изплащане. Първата вноска по погасителния
план е гратис и клиентът заплаща една вноска по-малко.
Пример: за покупка на стока с цена 699лв. на дата 20.11.2018г. за 15-месечен срок,
клиентът ще заплати 14 вноски по 59.66лв., като първата вноска е на 25.01.2018г.,
ГПР: 27,80%
В томболата за наградите участват всички клиенти, сключили потребителски кредит
„Бързи покупки” за гуми на изплащане, съгласили се за участие в съответната томбола.
В кампанията не участват договори за потребителски кредит сключени при схеми с 0%
оскъпяване и 0% ГПР.
Наградите се разпределят при следните условия:
1) Ваучери за гориво – 50 бр.: Всеки клиент имащ право да участва в
Кампанията, участва в томболата за 50 бр. ваучери за гориво на стойност
30 лв., осигурени от TBI Bank.
2) Шейни Bridgestone – 5 бр.: Всеки клиент имащ право да участва в Кампанията,
участва в томболата за 5 бр. шейни Bridgestone, осигурени от „Диана”.
3) Комплект стелки за автомобил – 5 бр.: Всеки клиент имащ право да участва в
Кампанията, участва в томболата за 5 бр. комплект стелки за автомобил,
осигурени от „Диана”.
4) Сак Michelin – 5 бр.: Всеки клиент имащ право да участва в Кампанията,
участва в томболата за 5 бр. комплект стелки за автомобил, осигурени от
„Диана”.

Един и същи клиент може да участва в кампанията с повече от един договор.
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.
С включването си в настоящата Кампания, участниците могат да бъдат фотографирани,
показвани и обявявани в публичното пространство, в електронни и печатни медии, на
сайта
на
Банката
www.tbibank.bg
и
на
фейсбук
страницата:
https://www.facebook.com/tbibank.bg/, като спечелили награда от кампанията, за което ще
бъдат изрично уведомени от Банката. Посоченият от лицето адрес за кореспонденция ще
бъде използван от Банката за предоставяне на всички изискуеми по закон документи
съпътстващи получаването на спечелените награди.

ЧЛЕН 4. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ И НАГРАДИТЕ, И ОПОВЕСТЯВАНЕТО ИМ
Наградите по чл. 3, т.1 се раздават на томболен принцип. След края на кампанията ще
бъде проведена томбола за определяне на печелившите. В томболата участват
договори за потребителски кредит, сключени впериода на кампанията. В томболата не
участват договори с 0% лихви, ГПР и такси. Тегленето на печелившите ще се проведе до
15 работни дни след края на кампанията (12.02.2019г.).

Спечелилият томболата ще бъде уведомен, чрез обаждане или смс, след провеждане на
съответното теглене и оповестявяне на интернет страницата на Банката www.tbibank.bg
или Фейсбук страницата на Банката: https://www.facebook.com/tbibank.bg/. В случай че
спечелилият томболата 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 наградата печелившият трябва да подпише Приемо-предавателен
протокол (ППП) (Приложение 2) в два екземпляра (по един за него и за Банката).

ЧЛЕН 5. НАГРАДИТЕ НА КАМПАНИЯТА
В настоящата кампания ще бъдат раздадени:





50 бр. ваучери за гориво на стойност 30 лв.
5 бр. шейни Bridgestone
5 бр. комплект стелки за автомобил
5 бр. сак Michelin

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. ОТГОВОРНОСТ
Организаторът на кампанията ще връчи наградите на победителите съгласно описаната
процедура в текущите Правила и регламенти.
Организаторът се задължава при обработването на личните данни на участниците в
промоцията да спазва разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица
във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива
данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

и Закона за защита на личните данни 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 няма задължение да удържа
Данък върху доходите на физическите лица при предоставяне на предменти награди, .
Организаторът удържа Данък върху доходите на физическите лица единствено при
предоставяне на парични награди.
Съгласно Закона за облагане доходите на физическите лица, задължение на всеки
спечелил парична или предметна награда със стойност над 30.00 (тридесет) лева е да
подаде Годишна данъчна декларация в НАП в срок до 30 април на годината следващата
годината на придобиване на дохода.
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.
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ПЛ. ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ № 15, ЕТ.1, ОФИС 5
5-ТИ КИЛОМЕТЪР,
СРЕЩУ КПП НА КАТ НА МАГИСТРАЛА БУРГАС-СОФИЯ
УЛ.ДЕВНЯ №110
УЛ.БЪЛГАРСКА АВИАЦИЯ №27
БУЛ.ПАЗАРДЖИШКО ШОСЕ, СЛЕД ТЕХНОМАРКЕТ
УЛ. ПОТСДАМ № 10
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БУЛ.ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ №268, АМ ТРАКИЯ
https://diana-ltd.com/

Приложение 2

ПРИЕМО - ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

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

(град)

(офис на банката)

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

на длъжност: .........................................................................................................................................
(позиция в банката)

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

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

следната награда: ......................................................................................................................

ПРЕДАЛ: /………………….../
(Служител)

ПРИЕЛ: /…………………../
(Печеливш)

