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Официални правила по кампания с отстъпки „Плащайте
с UniCredit Shopping Card и спестете”, организирана от
УниКредит Булбанк АД
РАЗДЕЛ 1: ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА
1.1. УниКредит Булбанк АД с ЕИК 831919536, наричана по-нататък
“Организаторът“ или „Банката“, организира кампания с отстъпки “Плащайте с
UniCredit
Shopping
Card
и
спестете”
(наричана
по-долу
„Кампания“/“Кампанията“) за извършване на плащания с кредитни карти
UniCredit Shopping Card от УниКредит Булбанк АД през периода, посочен в
настоящите Официални правила.
1.2. Настоящите Официални правила на кампания с отстъпки “Плащайте с
UniCredit Shopping Card и спестете”, организирана от УниКредит Булбанк АД,
са публикувани на корпоративния уебсайт на УниКредит Булбанк АД:
www.unicreditbulbank.bg и са достъпни за целия период на провеждане на
Кампанията.
1.3. Организаторът има неотменимото право да прекрати или удължи
Кампанията по всяко време, както и да променя Официалните правила към
нея, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства, само след
предварително уведомяване за промените чрез оповестяване на сайта:
www.unicreditbulbank.bg. В тези случаи на участниците не се дължи каквато и
да е компенсация.
РАЗДЕЛ 2: УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА
2.1. Право на участие в Кампанията имат всички пълнолетни физически
лица, които имат кредитна карта UniCredit Shopping Card от УниКредит
Булбанк АД, издадена преди старта или по време на Кампанията.
2.2. Всеки клиент, който в рамките на един от подпериодите на Кампанията
направи минимум 3 (три) плащания със своята UniCredit Shopping Card в един
или няколко търговски обекта на партньори на ПОС терминал на Банката
и/или през уебсайт (онлайн магазин) на партньор/и чрез виртуален ПОС
терминал на Банката на обща стойност от поне 300 (триста) лева получава
отстъпка от 5% от стойността на направените покупки, но не повече от 100
лева. Списък с търговците партньори е посочен в т. 2.3.
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2.3. Търговските обекти, партньори на Банката по кампанията са:
Технополис, Практикер, Зара, METRO и JYSK.
2.4. Плащанията, даващи право на участие в Кампанията и предоставящи на
клиента отстъпка, трябва да бъдат извършени само и единствено с кредитна
карта UniCredit Shopping Card, като към датата на предоставяне на отстъпката,
картата следва да бъде със статус „Активна“.
2.5. Един клиент може да извърши неограничен брой плащания, но не помалко от броя отговарящ на условията в т. 2.2., за да получи отстъпка.
Отстъпката се предоставя, в края на всеки подпериод.
2.6. Всеки клиент на банката, съгласно т. 2.1. по-горе, получава автоматично
правото да бъде включен в Кампанията, като с извършване на плащания и/или
разсрочване на покупки с кредитна карта UniCredit Shopping Card, отговарящи
на изискванията по Раздел 2, клиентът приема настоящите Официални
правила и условията за участие в Кампанията. В случай че клиент на Банката,
отговарящ на условията по т. 2.1. и т. 2.2., не желае да участва в Кампанията,
трябва да заяви изричното си несъгласие във филиал на банката или с
обаждане в Центъра за контакт с клиенти на УниКредит Булбанк АД
2.7. В кампанията нямат право на участие служители на УниКредит Булбанк
АД, дъщерните й дружества.

РАЗДЕЛ 3: ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА
3.1. Кампанията стартира в 0:00 часа на 29.10.2021 г. и продължава до
23:59 часа на 31.01.2022 г., като ще се проведе в три самостоятелни
подпериода, както следва:




Първи подпериод: 29.10.2021 г. – 30.11.2021 г.
Втори подпериод: 01.12.2021 г. – 31.12.2021 г.
Трети подпериод: 01.01.2022 г. – 31.01.2022 г.

РАЗДЕЛ 4: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОТСТЪПКА НА КЛИЕНТИТЕ
4.1 Паричната равностойност на предоставената отстъпка ще се
предоставя на клиента по банков път чрез превод по разплащателна сметка
на негово име в Банката или директно към погасителната сметка, свързана с
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негова UniCredit Shopping Card, в случай че клиентът няма друга активна
разплащателна сметка.
4.2 Размерът на предоставената отстъпка ще се превежда в срок от 20 дни
от последното число на месеца, когато приключва дадения подпериод на
Кампанията.
4.3 Преводът с паричната сума, отговаряща на получената отстъпка ще
бъде видим като отделна трансакция в банковото извлечение към сметката
на клиента за съответния месец.
4.4 Клиентите, отговарящи на условията в Раздел 2, имат право да участват
във всеки един от подпериодите на Кампанията и да получат отстъпка от
покупките си, ако за целта са изпълнили необходимите условия.
РАЗДЕЛ 5: ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
5.1. Администратор на лични данни за целите на Кампанията е Организатора
на същата: „УниКредит Булбанк“ АД с ЕИК 831919536, със седалище и адрес
на управление гр. София, пл. „Света Неделя“ № 7, тел. 0700 1 84 84.
5.2. За целите на Кампанията, лични данни на физически лица няма да бъдат
предоставяни от Организатора на Партньорите по инициативата, посочени в
т. 2.3.
5.3. За целите на идентифициране на участващи плащания и извършване на
преводи по възстановяване на суми (предоставяне на отстъпките в парична
равностойност), Организаторът ще използва информация, която е част от
информационната му система за обработка на плащания с банкови карти.
5.4. С Длъжностното лице по защита на личните данни на УниКредит Булбанк
АД може да се свържете чрез следните данни за контакт:
DPO@UniCreditGroup.BG, Пл. Света Неделя №7, 1000, София, България.
5.5. Клиентите на „УниКредит Булбанк“ АД могат да получат пълната
информация относно обработваните лични данни, съгласно Регламент ЕС
2016/679 на следния интернет адрес: www.unicreditbulbank.bg, секция Защита
на личните данни, както и на място в удобен банков филиал или офис.
РАЗДЕЛ 6: ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
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6.1. Банката не носи отговорност за забавяне при възстановяването на
сумите, дължащи се на технически проблеми или забава в платежните услуги.
6.2. Банката не носи отговорност ако физическото място на извършване на
плащания не разполага с инсталиран ПОС терминал или ако разполага с такъв,
но на него не е възможно да бъде извършено плащане с кредитна карта
UniCredit Shopping Card.

4

