
Общи условия 
„Бонус продукт“ 

 
I. Общи положения 
Настоящите Общи условия, уреждат условията и реда, по които „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД 
(„Банката“) извършва продажба на конкретни финансови продукти на потребители при 
промоционални условия. За всички финансови продукти участващи в Кампанията се 
прилагат настоящите Общи условия в случай на противоречие между тях и индивидуалните 
договори сключени между Банката и потребителите получили право на участие в 
Кампанията. Общите условия са публично достъпни на електронната страница на Банката 
www.tbibank.bg. 
 
Параметри на Кампанията: 
 
Кампания: „Бонус Продукт“ 
Период на 
Кампанията 

01.01.2021 г.- 30.06.2021 г. 

Място на 
провеждане  
(обекти, канали 
на продажба) 

Във офисната мрежа и контактния център на Банката 
 

Участващи 
финансови 
продукти 

Потребителски кредит ,,Бонус продукт" зa 6, 9 и 12 месеца на 
изплащане. 

Териториално 
покритие на 
промоцията 

Република България 

Организатор на 
кампанията 

„ТИ БИ АЙ БАНК“ ЕАД 

 
 
I. УСЛОВИЯ, МЕХАНИЗЪМ И ПРАВО НА УЧАСТИЕ 
 
1.1. Описание на продукта: 

“Потребителски кредит „Бонус продукт“” е потребителски кредит за общо ползване 
за сума от 300 лева и за период /срок на изплащане/ от 6, 9 и 12 месеца. 

 
1.2. Участници 

В Кампанията могат да вземат участие всички пълнолетни физически лица, които са 
сключили договор за потребителски кредит „Бързи покупки“ за закупуване на стоки 
от магазин на вериги Техномаркет, ЗОРА или Технополис на стойност над 300 лв. в 
периода на промоцията.  
Участието в промоционалната кампания става автоматично. 

 
*В Кампанията не могат да участват: 

 служители на „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД, както и членове на техните семейства; 
 Клиенти, които, са нови за Банката клиенти (нямат предходни договори за 

потребителски кредит сключени с Банката) и в периода на промоцията са 
сключили договор за потребителски кредит „Бързи покупки“ за финансиране 
на мобилни телефони на стойност над 700 лева и черна техника на обща 
стойност за финансиране над 1000 лева. 
 

 



1.3. Условия и механизъм на участие в Кампанията 
Всеки клиент, имащ право да участва в Кампанията, получава персонално 
предложение за предоставяне на потребителски кредит за общо ползване с размер 
на заемната сума от 300 лева – Потребителски кредит „Бонус продукт“, със срок на 
изплащане - 6, 9 и 12 месеца. Всеки участник може да се възползва от полученото 
персонално предложение до 7 календарни дни от датата на получаването му. 
 
Всеки клиент, възползвал се от промоцията в посочения период, има възможност да 
погаси заема предсрочно, като възстанови на Банката главницата по заема, но без да 
дължи лихви и/или такси, както и евентуално дължимите застрахователни премии, в 
рамките на до 31 календарни дни, считано от датата на подписване на съответния 
договор за потребителски кредит. 
 
В случай, че клиентът не се възползва от промоционалните условия на продукта 
„Потребителски кредит „Бонус продукт““ и не възстанови цялата заемна сума по 
кредита в посочения 31 дневен период (гратисен период), той започва да изплаща 
задължението си според уговорените в Договора за потребителски кредит условия; 

 
При погасяване на заемната сума в гратисния период, Клиентът: 

 няма задължение да уведомява Банката за погасяването; 
 може да направи плащането на части през гратисния период; 

 
II. ОТГОВОРНОСТ 

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. В Политиката за поверителност на 
“ТИ БИ АЙ БАНК” ЕАД, наличен на интернет сайта на Банката – www.tbibank.bg и в 
банковите салони, е посочена информацията за „ТИ БИ АЙ БАНК” ЕАД като 
администратор на лични данни за целите и основанията за обработване на личните 
данни, за категориите лични данни, които Банката обработва, за получателите на 
личните данни, за правата във връзка с обработването на личните данни и начина, 
по който могат да се упражнят, както и сроковете за съхранение на данните. С 
включването си в играта, участниците дават съгласието си личните им данни да бъдат 
обработвани от организатора на целите на провеждане и администриране на играта 
и доставянето на спечелени награди, а 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. 

 
 
III. 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. 

 
IV. 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.

 


