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Официални правила на кампанията „Плати сметка към 

A1 през Булбанк Мобайл и получи 1000 МВ“, 

организирана съвместно от УниКредит Булбанк АД и А1 

България ЕАД 

 

РАЗДЕЛ 1: ОРГАНИЗАТОР  

1.1. УниКредит Булбанк АД с ЕИК 831919536 и А1 България ЕАД с 

ЕИК 131468980, наричани по-нататък “Организатори“, организират 

съвместна кампания (наричана по-долу „кампания“/“кампанията“) с 

предоставяне на Бонус 1000 МВ  при плащане на сметки към доставчика на 

мобилни услуги А1 България ЕАД и запазване на шаблон за платената сметка 

през услугата Булбанк Мобайл. 

1.2. Настоящите Официални правила са публикувани на 

корпоративния уебсайт на УниКредит Булбанк АД: www.unicreditbulbank.bg и 

са достъпни за целия период на провеждане на Кампанията. 

1.3. Организаторите имат неотменимото право да прекратят 

Кампанията или да променят Официалните правила към нея, само след 

надлежно 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: МЕХАНИЗЪМ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА 

2.1. Право на участие имат всички пълнолетни физически лица, 

регистрирани като клиенти на УниКредит Булбанк АД преди началото на 

стартиране на Кампанията, а именно преди 00:00 часа на 19.02.2019 г., които 

в периода на провеждане и при условията описани по-долу са извършили 

запаметяване на шаблон за дължима сметка към А1 България ЕАД и 

съответно са извършили плащане на сметка към същия доставчик през 

приложението за мобилно банкиране на УниКредит Булбанк АД – Булбанк 

Мобайл.  

2.2. Всеки клиент на УниКредит Булбанк АД, който извърши 

действията, описани в т. 2.1. получава бонус. 

2.3. Запаметяването на шаблон за сметка към доставчик на битови 

услуги и нейното плащане може да се извършва чрез използване на всички 
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възможни функционалности на услугата Булбанк Мобайл, без ограничения в 

начина на търсене на съответната сметка към доставчика на битова услуги. 

2.4. Участието в Кампанията е изцяло доброволно и не е обвързано с 

покупката на банков продукт/услуга от УниКредит Булбанк АД или на 

продукт/услуга от А1 България ЕАД. Платените сметки към А1 през Булбанк 

Мобайл по време на кампанията са освободени от такса.  

2.5. Участие в Кампанията е възможно само при спазване на 

настоящите Официални правила. Със запаметяването на шаблон за битова 

сметка към А1 България ЕАД и нейното плащане в приложението Булбанк 

Мобайл през периода на провеждане на Кампанията, участникът се счита 

автоматично за съгласен да бъде включен в Кампанията, както и че приема 

условията и правилата за участие в нея. В случай че клиент на банката 

извърши през периода на Кампанията действията, описани по-горе, но не 

желае да участва в нея, трябва да заяви изричното си несъгласие във 

филиал на банката или с обаждане в Центъра за контакт с клиенти на 

УниКредит Булбанк АД. 

2.6. Независимо от броя на запазените шаблони за битови сметки 

към А1 България ЕАД и броя на платените такива в приложението Булбанк 

Мобайл, един клиент може да получи само веднъж бонус. 

2.7.  В Кампанията нямат право на участие служители на УниКредит 

Булбанк АД и А1 България ЕАД. 

РАЗДЕЛ 3: ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА 

3.1. Кампанията стартира в 00:00 часа на 19.02.2019 г. и продължава 

до 23:59 часа на 30.04.2019 г.  

РАЗДЕЛ 4: БОНУС 

4.1. Организаторите ще предоставят на всеки участник, изпълнил 

условията от Раздел 2, бонус 1000 МВ трафик на данни за мобилен интернет 

на максимална скорост. 

4.2. Бонусът представлява допълнителен пакет към абонаментен 

план за ползване на мобилни услуги от А1 България ЕАД. 

4.3. Бонусът е еднократен и е валиден за ползване в рамките на 30 

дни от датата на активирането му. 
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4.4. Един участник има право само на един бонус, независимо от броя 

на запазените шаблони и платените сметки към  А1 България ЕАД през 

приложението Булбанк Мобайл в рамките на промоционалния период. 

4.5. Съгласно чл. 13 ал. 1, т. 21 и чл. 35 т. 2 във връзка с § 1, т.62 от 

Допълнителната разпоредба 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 

100,00 лева, са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. 

Банката внася дължимия данък върху облагаемия доход. 

4.6. Годишната данъчна декларация се подава в сроковете и по реда, 

регламентирани в ЗДДФЛ. 

РАЗДЕЛ 5: АКТИВАЦИЯ НА БОНУС 

5.1. За да бъде активиран и използван от даден клиент, бонусът от 

1000 МВ мобилен интернет, следва да бъде спазена следната 

последователност от действия: 

5.2. До един работен ден след като даден участник запази шаблон и 

плати битова сметка към A1 България ЕАД през приложението Булбанк 

Мобайл, ще получи през същото приложение съобщение с код, чрез който 

може да активира ползването на бонуса от 1000 МВ мобилен интернет към 

телефонен номер от мрежата на A1 България ЕАД по негов избор. 

5.2.1. Участникът ще получи съобщение през Булбанк Мобайл с код и 

линк за достъп до електронна форма за активация на бонуса. Полученият 

код участникът трябва да регистрира в електронната форма. 

5.2.2. За активацията на бонуса е необходимо участникът да посочи 

мобилен номер на абонат по договор за услуги с А1 България ЕАД, към 

който да се активира и ползва бонусът. 

5.2.3. Успешната активация на бонуса се потвърждава чрез 

получаване на кратко текстово съобщение на въведения мобилен номер, 

посочен за получаване на бонуса. 

5.3. След изразходване на включения в бонуса трафик за мобилен 

интернет на максимална скорост, скоростта на връзката се намалява до 64 

Kbps. A1 България ЕАД може да въведе допълнително ограничение на 

скоростта, ако бъде надвишено разумното потребление, като за такова се 



 

4 

 

 

приема потребление превишаващо с 30% или повече  включените МB на 

максимално достижима скорост. 

5.4. Когато бонуса включва потребление, идентично с 

потреблението, включено в пакета или тарифния план на ползвателя на 

услуга от A1 България ЕАД, към който се активира потреблението, включено 

в месечната абонаментна такса за пакета/тарифния план се сумира със 

съответното потребление, включено в бонуса и се ползват едновременно. 

5.5. Ако потреблението (трафик на данни за мобилен интернет), 

включено в бонуса не бъде използвано в рамките на 30 дни след 

активацията, правото на ползването му се погасява, като неизразходваната 

част не се прехвърля. 

5.6. След изразходване на потреблението, включено в бонуса, 

трафикът на данни за мобилен интернет се таксува съгласно условията на 

основния тарифен план, към който е активиран. 

5.7. Методът на отчитане на трафика е според тарифния план на 

абоната на A1 България ЕАД. 

 

РАЗДЕЛ 6: ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

6.1. Личните данни на участниците в Кампанията, във връзка с 

условията за провеждане, съгласно р. 2 по-горе ще бъдат използвани от 

УниКредит Булбанк АД единствено и само за осигуряване на нормалното 

протичане на Кампанията, включително за получаване на бонуса, в 

съответствие с изискванията на приложимото законодателството относно 

личните данни. 

6.2. Във всеки един момент от провеждането на Кампанията, клиент 

на банката, който отговаря на условията за участие, може да заяви 

оттеглянето на съгласието си за напред за участие в Кампанията като 

изрично заяви своето несъгласие във филиал на банката или с обаждане в 

Центъра за контакт с клиенти на УниКредит Булбанк АД. 

6.3. Информация относно личните данни, които „УниКредит Булбанк“ 

АД обработва, може да бъде получена на интернет страницата на Банката, 

www.unicreditbulbank.bg, секция Защита на личните данни, както и на място в 

удобен банков филиал/център. 

http://www.unicreditbulbank.bg/
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РАЗДЕЛ 7: ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

7.1. Банката не носи отговорност за качеството на предоставените в 

настоящата Кампания бонуси. Отговорността за рекламации и реализиране 

на гаранционната отговорност е на съответния търговец и/или 

производител. 

7.2. Банката не носи отговорност, в случай че бонуса или която и да е 

част от него не може да бъде получена поради невъзможност на участника 

и/или негов представител да бъде идентифициран при получаване на бонус 

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

юридически пречки. 

7.3. Банката не носи отговорност при невъзможност за получаване 

на бонуса от 1000 МВ мобилен интернет от страна на даден участник поради 

технически проблеми с мобилното му устройства или заради настройките, 

които той сам е направил на него, касаещи получаване на информационни 

съобщения през приложението Булбанк Мобайл. 

 

 


