Официални правила на промоционална
кампания „Крис Захариев представя
Булбанк Мобайл“, 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 Промоционална кампания „Крис
Захариев представя Булбанк Мобайл“ (наричана по-долу „Промоционална
кампания“/“Промоционалната кампания“) за регистриране на нови клиенти за
Банката през услугата Булбанк Мобайл и откриване на дигитален пакет
„Клик“ изцяло дистанционно.
1.2. Настоящите Официални правила са публикувани на
корпоративния уебсайт на УниКредит Булбанк АД: www.unicreditbulbank.bg и
са достъпни за целия период на действие на Промоционалната кампания.
1.3. Организаторът има неотменимото право да промени срока или да
прекрати Промоционалната кампания по всяко време, както и да променя
Официалните правила към нея, като уведоми за промените чрез оповестяване
на сайта: www.unicreditbulbank.bg. В тези случаи на участниците не се дължи
каквато и да е компенсация.
РАЗДЕЛ 2: МЕХАНИЗЪМ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В
ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ
2.1. Право на участие в Промоционалната кампания имат всички
пълнолетни физически лица, които в периода на действие на
Промоционалната кампания се регистрират като клиенти на УниКредит
Булбанк АД чрез услугата „Булбанк Мобайл“, като свалят и активират
приложението за мобилно банкиране на своите смартфони и открият
дигитален пакет „Клик“ изцяло дистанционно.
2.2. За да се възползват от преференцията, която Банката
предоставя в периода на Промоционалната кампания, описана в т. 4.1.,
лицата по т. 2.1. трябва да разполагат със специален промоционален код,
включен в серия от промоционални видео клипове в Интернет с Крис
Захариев, представящ услугата Булбанк Мобайл. На следващия работен ден
(след като успешно се регистрира като клиент на Банката през приложението
Булбанк Мобайл и открие дигитален пакет „Клик“) лицето ще получи
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обаждане от Центъра за контакт с клиенти, в който телефонен разговор
трябва да продиктува на оператора промоционалния код, с който разполага.
2.3. След като промоционалният код бъде успешно потвърден от
Центъра за контакт с клиенти, лицето, използвало кода, печели преференция
съгласно чл. 4.1. по-долу за ползването на пакет „Клик“ (включващ банкова
сметка, дебитна карта и мобилно банкиране), който е потвърдил при
регистрацията си като нов клиент. Новите условия по пакета влизат в сила от
деня, в който съответното лице е станало клиент на Банката.
2.4. Участие в Промоционалната кампания е възможно само при
спазване на настоящите Официални правила. Когато физическо лице стане
клиент на банката дистанционно, използвайки промоционалния код, се счита,
че приема условията за участие в Промоционалната кампания.
2.5. В Промоционалната кампания нямат право на участие служители на
УниКредит Булбанк АД.
2.6. С включването си в Промоционалната кампания, всеки участник
се счита за запознат и приел предоставената в раздел 6 от настоящите
Официални правила информация за защита на личните данни на участниците.
РАЗДЕЛ 3: ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА
КАМПАНИЯ
3.1. Промоционалната кампания стартира в 00:00 часа на 01.10.2020
г. и приключва в 23:59 часа на 31.12.2020 г.
РАЗДЕЛ 4: НАГРАДИ
4.1. Промоционалният код предоставя на участниците в Промоционалната
кампания следната преференция:
 12 месеца без такса за ползване на пакет „Клик“ (основния пакет с банкови
продукти/услуги, който е потвърдил при регистрация). След изтичане на 12месечния преференциален период цената на пакет „Клик“ ще бъде
съгласно действащата Тарифа за физически лица на Банката .
РАЗДЕЛ 5: ДИСТРИБУЦИЯ НА ПРЕФЕРЕНЦИЯТА
5.1. Всеки нов клиент, използвал дистанционния процес за
регистрация през Булбанк Мобайл и предоставил преференциален код на
Центъра за контакт с клиенти ще получи преференция от 12 месеца без такса
за пакет „Клик“, считано от датата на регистрацията му като клиент на
Банката.
РАЗДЕЛ 6: ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
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6.1. Организатор на Промоционалната кампания е „УниКредит Булбанк“
АД с ЕИК 831919536, със седалище и адрес на управление гр. София, пл. „Света
Неделя“ № 7, тел. 0700 1 84 84.
6.2. За целите на провеждане и участие в Промоционалната кампания,
Организаторът обработва информация от банковата система, представляваща
лични данни за участниците, като имена, клиентски номер и данни относно
активност на приложението Булбанк Мобайл.
6.3. При регистрация на нов клиент (препоръчано лице в рамките на
Промоционалната кампания), на основание чл. 6, ал. 1, б. б) от Регламент
ЕС 2016/679 от страна на Организатора ще бъдат събирани и обработвани
всички обичайни категории лични данни, необходими при встъпване в
клиентски отношения с Банката.
6.4. Участието в Промоционалната кампания е изцяло доброволно като
всеки участник има право по всяко време да заяви отказа си за участие в нея. В
този случай той губи правото да продължи участието си в Промоционалната
кампания, както и да получи преференцията.
6.5. 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 №6, 1000, София, България.
6.6. Ако смятате, че правата Ви по отношение на обработването на
лични данни са нарушени, можете да подадете жалба пред Комисията за
защита на личните данни.
6.7. 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 7: ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
7.1. Банката не носи отговорност, в случай че преференцията или
която и да е част от нея не може да бъде получена поради изтичане на
предвидения период на Промоционалната кампания, поради невъзможност
участникът да бъде идентифициран при получаване на преференцията или
част от нея по реда по-горе, поради деинсталиране на приложението
Булбанк Мобайл, или поради други технически и/или юридически пречки.
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