
 

ОБЩИ УСЛОВИЯ 

„Плащай с TBI Bank App и печели“ 
 

I. Общи положения 

Рекламната кампания „Плащай с TBI Bank App и печели“ има за цел да популяризира, сред съществуващите 

клиенти на „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД („Банката“), използването на мобилното приложение на Банката – “TBI 

Bank App”, като канал за отдалечен достъп до услугите на Банката. Настоящите Общи условия уреждат 

редът и начинът за участие в кампанията и са публично достъпни на електронната страница на Банката 

www.tbibank.bg. 

 

Параметри на Кампанията: 

 

КАМПАНИЯ: „ПЛАЩАЙ С TBI BANK APP И ПЕЧЕЛИ“ “ 

ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА 01.05.2021 г.- 31.07.2021 г. 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ  

(обекти, канали на продажба) 

мобилното приложение на Банката – “TBI Bank 

App” 

ТЕРИТОРИАЛНО ПОКРИТИЕ НА 

ПРОМОЦИЯТА 

Република България 

ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА „ТИ БИ АЙ БАНК“ ЕАД 

 

II. УСЛОВИЯ, МЕХАНИЗЪМ И ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

2.1. В Кампанията могат да участват всички клиенти на мобилното приложение „TBI Bank App” на Банката, 

които в Периода на Кампанията са изпълнили кумулативно следните условия: 

 

1. Регистритали са се в TBI Bank App в периода 01.05.2021 - 31.07.2021 

2. Погасили са вноска през TBI Bank App поне веднъж по време на продължителността на кампанията.  

 

*Клиентът може да запише само едно участие за томболата за iPhone 12 в рамките на един 

календарен месец, дори да е погасил повече от една своя вноска (в случай, че има няколко 

кредита към TBI Bank). Максималният брой участия, които всеки клиент може да получи за 

периода на кампанията е 3. 

 

2.2. В Кампанията не могат да участват служители на „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД. 

 

2.3. За участие не се изисква каквато и да е регистрация от страна на участниците. Всеки клиент на „TBI 

Bank App", който в Перода на Кампанията е изпълнил условията по чл. 2.1 автоматично придобива 

качеството „участник“ в Кампанията и за него се прилагат настоящите Общи условия. При изпълнение 

на повече от едно условие за участие, участникът ще бъде включен съответно два или три пъти в 

жребия за наградата.  

 

2.4. Всеки Участник придобива правото да участва в томбола за разпределяне на следните награди: 

• 1 /една/ награда – iPhone 12 

 

2.5. Печелившият участник ще бъдат избран на томболен принцип с инструмента 

https://www.random.org/integers/ . На 01.08.2020 ще се проведе томболата, в която ще бъдет включени 

всички участници в кампанията и ще бъде изтеглен 1 победител, който ще получи награда iPhone 12.  

 

III. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ И НАГРАДИТЕ, И ОПОВЕСТЯВАНЕТО ИМ 

http://www.tbibank.bg/
https://www.random.org/integers/


 
3.1. Наградата по чл. 2.4 се раздава на томболен принцип по реда и в срока определени в чл. 2.5. 

 

3.2. Печелившото лице ще бъде уведомено чрез телефонно обаждане и ще бъде направено оповестяване 

на интернет страницата на Банката www.tbibank.bg в деня на томболата. 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.  

 

3.3. При предаването на наградaта от чл. 3, печелившите трябва да подпишат Приемо-предавателен 

протокол (ППП) (Приложение 1) в два екземпляра (по един за него и за Банката). 

 

IV. ГРЕШКИ, НЕТОЧНИ СЪОБЩЕНИЯ 

4.1. 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. 

 

4.2. Възможни са технически грешки при отпечатване на част от рекламните материали. Валидни са 

настоящите Общи условия. 

 

V. ОТГОВОРНОСT 

5.1. Организаторът на кампанията ще връчи наградите на победителите съгласно описаната процедура в 

текущите Общи условия. 

 

5.2. 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. 

 

VI. ДАНЪЦИ 

 

6.1. Съгласно действащото законодателство Организаторът има задължение да удържа Данък върху 

доходите на физическите лица при предоставяне на предмети или парични награди. Данъкът е за 

сметка на Организаторът. Организаторът се ангажира да предостави на печелившия участник 

служебна бележка, удостоверяваща стойността на наградата, след попълване на декларация. 

Печелившите ще могат да използват служебната бележка за подаване на своята годишна данъчна 

декларация във връзка с изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. С 

цел издаване на служебната бележка, печелившият участник предоставя необходимите лични данни в 

съответствие със Закона за данъците върху доходите на физическите лица. 

6.2. Банката всяка година декларира пред НАП поименно всички изплатени доходи на физически лица. 

 

VII. СПОРОВЕ 

7.1. 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. 

 

VIII. 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. 

http://www.tbibank.bg/


 

 

 

  

НАИМЕНОВАНИЕ/ИМЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ИЛИ НА САМООСИГУРЯВАЩОТО СЕ ЛИЦЕ – ПЛАТЕЦ НА ДОХОДА 

ТИ БИ АЙ Банк ЕАД 
 

ЕИК/Служебен № от регистъра на НАП Териториална дирекция на НАП по регистрация 
1 3 1 1 3 4 0 2 3 ГДО 

Адрес за кореспонденция  >> 
(гр./с., община/район, ж.к., ул., №, бл., вх., ап.) 

 
София 1421, България, ул.Димитър Хаджикоцев №52-54 

Изходящ номер >>  Дата на издаване >> 
        

 
 
 

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА 
за доходи от други източници по чл. 38 от ЗДДФЛ 

 
 

 
Настоящата служебна бележка се издава на: 
Собствено име, презиме и  
фамилно име      >> 

 ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Сл. №  
от регистъра на НАП >> 

          

 
в уверение на това, че през 2021 година е придобил/а облагаем доход от източници по чл. 35 от ЗДДФЛ, както следва:  
 
 

№ 
 

Вид на дохода 

 

Код 
Размер на 

облагаемия доход 

1 Обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер 601  

2 
Парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от 
работодател или възложител 

602 
 

3 
Лихви, в т. ч. съдържащи се във вноските по лизинг, с изключение на лихвите по чл. 38, ал. 13 от 
ЗДДФЛ 

603 
 

4 Производствени дивиденти от кооперации 604  
5 Упражняване на права на интелектуална собственост по наследство 605  

6 
Доход от други източници, които не са изрично посочени в ЗДДФЛ и не са обложени с 
окончателни данъци по реда на същия закон или с окончателни данъци по реда на Закона за 
корпоративното подоходно облагане 

606 
 

7  Окончателен удържан данък по чл. 46 от ЗДДФЛ  

 
Забележки: 1. На основание чл. 45, ал. 7 и 9 от ЗДДФЛ, предприятието или самоосигуряващото се лице – платец на доходи от други 
източници по чл. 35 от ЗДДФЛ, издава за изплатените доходи и удържания данък служебна бележка по образец, която предоставя на 
лицето, придобило дохода или на упълномощено от него лице.  
2. Служебната бележка се издава при поискване от лицето, придобило дохода, а когато лицето не е поискало издаването й – в срок до 15 
април на следващата година. 
3. Непаричните доходи се остойностяват в български левове към датата на придобиването им по пазарна цена.  
4. Служебната бележка се издава в два екземпляра – единият се прилага към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ на 
физическото лице, а вторият се съхранява от предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходите. 

Дата на предоставяне  >>                 Ръководител    >> 
   (подпис и печат) 

 

Подпис на лицето, на което е предоставена служебната бележка    >>  

Упълномощено лице >>  
(Собствено име, презиме и фамилно име) 

ЕГН/ЛН/ 
ЛНЧ 

          



 
 

 

 


