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Официални правила на игра с награди „Коледни 

подаръци от програма PLUS”, организирана от 

УниКредит Булбанк АД 

 

РАЗДЕЛ 1: ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА 

1.1. УниКредит Булбанк АД с ЕИК 831919536, наричана по-нататък 

“Организаторът“ или „Банката“, организира Игра с награди „Коледни 

подаръци от програма PLUS” (наричана по-долу „Игра“/“Играта“) за плащане 

на покупки с натрупани точки по програма PLUS и/или за събиране на нови 

точки по програмата при плащане с карта от УниКредит Булбанк АД през 

периода, посочен в настоящите Официални правила. 

1.2. Настоящите Официални правила на Играта с награди, 

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 Играта. 

1.3. Организаторът има неотменимото право да прекрати или 

удължи Играта по всяко време, както и да променя Общите условия 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 ИГРАТА 

2.1. Право на участие в Играта имат всички пълнолетни физически 

лица, които имат издадена преди 06.12.2017 г. кредитна и/или дебитна 

карта от УниКредит Булбанк АД. Няма значение какъв е брандът на картата. 

2.2. Всеки клиент на УниКредит Булбанк АД, който е натрупал точки 

по програма PLUS през периода на Играта, плащайки с карта от Банката в 

обект от партньорската мрежа на програмата, или е платил своя покупка с 

вече събрани точки автоматично участва в Играта с награди. 

2.3. За участие в Играта чрез плащане на покупки с натрупани точки 

по програма PLUS не е от значение в какъв период са били събрани точките, 

т. е. не е задължително да са натрупани през периода на Играта, единствено 

трябва тези точки да бъдат използвани за покупка през посочения в раздел 

3, т. 3.1. период. 
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2.4. Всяко плащане с карта от Банката в партньорски обект по 

програма PLUS, както и всяко плащане с предварително събрани точки по 

програмата, носи на клиента едно участие в Играта с награди (1 плащане с 

карта и/или точки = 1 участие в Играта, 2 плащания с карта и/или точки = 2 

участие в Играта и т. н.). 

2.5. Всеки клиент на Банката, изпълнил условията по т. 2.2. през 

периода на провеждане на Играта, се счита че автоматично дава съгласието 

си да бъде включен в Играта, както и че приема условията и правилата за 

участие в нея. В случай че клиент на Банката с издадена от нея карта преди 

04.12.2017 г. не желае да участват в Играта, трябва да заяви изричното си 

несъгласие във филиал на Банката или с обаждане в Центъра за контакт с 

клиенти на УниКредит Булбанк АД. 

РАЗДЕЛ 3: ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА 

3.1. Играта стартира в 0:00 часа на 06.12.2017 г. и продължава до 

23:59 часа на 31.12.2017 г. 

РАЗДЕЛ 4: НАГРАДИ 

4.1. Организаторът ще предостави на спечелилите участници като 
награди общо 500 брандирани чаши. 

4.2. Предоставените в Играта награди не могат да бъдат заменяни с 

паричната им равностойност или да бъдат преотстъпвани на други лица, 

които не са печеливши от Играта. 

4.3. Съгласно чл. 13 ал. 1, т. 21 и чл. 35 т. 2 на Закона за данъците 

върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), паричните награди, 

независимо от техния размер, и предметните печалби от игри на 

случайността, със стойност над 30,00 лева, са облагаем доход за 

физическото лице, което ги получава. Банката внася дължимия данък върху 

облагаемия доход, а на физическото лице се предоставя служебна бележка 

по образец за платения от Банката данък. 

4.4. За физическото лице, спечелило парична или предметна печалба 

от игра на случайността може да възникне задължение, да декларира като 

получен доход паричната награда или левовата равностойност на 

придобитата предметна печалба, както и внесения от Банката данък, с 

годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, към която следва да се 

приложи издадената от Банката служебна бележка. 
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4.5. Годишната данъчна декларация се подава в сроковете и по реда, 

регламентирани в ЗДДФЛ. 

4.6. Наградите, които Организаторът ще предостави на спечелилите 

участници, са на стойност под 30,00 лв. 

РАЗДЕЛ 5: ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ И ИНФОРМИРАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ 

ОТ ИГРАТА 

5.1. Имената на всички печеливши от Играта ще бъдат изтеглени на 

10.01.2018 г. на лотариен принцип и в присъствието на нотариус. 

5.2. При тегленето на печелившите ще бъдат изтеглени на лотариен 

принцип допълнително и 250 броя резервни печеливши-клиента. 

5.3. Всички печеливши ще бъдат уведомени за спечелените награди 

от представител на Банката чрез обаждане по телефона или чрез имейл, 

съгласно наличните данни за контакт с лицето в банковата информационна 

система, освен ако изрично не са заявили отказ от участие в Играта, съгласно 

раздел 2, т. 2.4. по-горе. 

5.4. В случай че не е осъществена връзка с печеливш участник в 

рамките на 48 (четиридесет и осем) часа от обаждането и/или от 

изпращането на имейл, за победител се счита първият резервен печеливш 

участник, като начинът за уведомяване е същият. В случай че и той не 

отговори в срока по тази точка, за победител се приема вторият резервен 

печеливш участник, като се предприемат същите стъпки за уведомяването 

му. 

5.5. След получено изрично съгласие от страна на печелившите, 

удостоверено с приемо-предавателния протокол по Раздел 7, имената им 

или инициали от тях ще бъдат публикувани на корпоративния сайт на 

УниКредит Булбанк АД – www.unicreditbulbank.bg. 

5.6. УниКредит Булбанк АД не носи отговорност при условие, че 

печеливш от играта с награди като клиент на банката е предоставил 

неверни или неактуални данни за контакт. 

РАЗДЕЛ 6: ДИСТРИБУЦИЯ НА НАГРАДИТЕ 

6.1.  Наградите ще се изпращат на печелившите чрез куриер на 

вписания адрес в системата на УниКредит Булбанк АД или на адрес за 

получаване, изрично посочен от клиента при уведомяването му за наградата. 

http://www.unicreditbulbank.bg/
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6.2. Всеки печеливш ще може да получи наградата си след 

подписване на приемо-предавателен протокол, който ще му бъде 

предоставен от куриера. 

6.3. При получаване на наградите печелившите участници ще трябва 

да представят документ за самоличност, за да се идентифицират като 

печеливши в играта. 

РАЗДЕЛ 7: ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

7.1. Личните данни на участниците в играта ще бъдат използвани от 

УниКредит Булбанк АД единствено за осигуряване на нормалното протичане 

на Играта, включително за получаване на спечелената награда и в 

съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни. 

7.2. Предоставянето на лични данни на участниците в играта има 

доброволен характер като всеки участник може да се откаже от последваща 

комуникация за целите на директния маркетинг във всеки един момент, като 

изпрати писмено искане до банката. 

РАЗДЕЛ 8: ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

8.1.  Банката не носи отговорност за качеството на предоставените в 

настоящата Игра награди като отговорността за рекламации и реализиране 

на гаранционната отговорност е на съответния търговец и/или 

производител. 

8.2. Банката не носи отговорност, в случай че наградата не може да 

бъде получена поради невъзможност печелившият участник и/или негов 

представител да бъде идентифициран при получаване на наградата или 

част от нея по реда по-горе или поради други технически и/или юридически 

пречки.  

8.3. Банката не носи отговорност при невъзможност за получаване на 

награда от страна на печеливш участник поради предоставен в банковата 

информационна система неточен, неверен или невалиден имейл адрес, 

пощенски адрес и/или телефон за контакт.  

 


