
Общи условия  на промоционална кампания на VISA и "ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД 

  
 

1. ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ 

1.1. Промоционална кампания на VISA EUROPE LIMITED и „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД  (наричана 

оттук нататък „Кампанията“/„Промоционалната кампания“) се реализира под ръководството на VISA 

EUROPE Limited („VISA”). 

1.2. Кампанията се организира и провежда от "ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД с ЕИК 000694959, със 

седалище и адрес на управление в град София, р-н. „Триадица“, бул. „Витоша“ № 89Б (наричано от тук 

нататък Банката“/ “ОББ”/„Организатора“)  

1.3. Промоционалната кампания се провежда съгласно настоящите Условия (наричани оттук нататък 

„Общи условия“) от името на Банката.  
 

2. ДЕФИНИЦИИ  

За целите на тези Общи условия: 

КАРТА - валидна дебитна или кредитна карта VISA, издадена от „Обединена Българска Банка“ АД преди 

31.07.2022 г.; 

БАНКА - “Обединена Българска Банка“ АД 

УЧАСТНИК - всяко физическо лице, притежаващо качеството „потребител“ по смисъла на Закона за 

платежните услуги и платежните системи, което преди 31.07.2022 г. е сключило договор за издаване на 

дебитна или кредитна карта VISA от ОББ и е изпълнило условията, предвидени по-долу в чл. 5. 

ПЕЧЕЛИВШ е Участник, изпълнил условията на Промоционалната кампания, посочени в чл. 5, който е 

изтеглен в томбола съгласно условията, посочени по-долу в чл. 6. 
 

3. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ 

3.1. Общите условия са изготвени съгласно изискванията на българското законодателство и ще бъдат 

публикувани на интернет страницата на ОББ www.ubb.bg, където ще са достъпни през целия период на 

Промоционалната кампания по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. Спрямо 

тях и спрямо Промоционалната кампания се прилага българското законодателство. 

3.2. Банката си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Общи условия, като 

промените ще влизат в сила след публикуването им на интернет страницата на ОББ www.ubb.bg. 

3.3. С участието си в Промоционалната кампания участниците се обвързват с настоящите Общи условия и 

се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоционалната кампания.  
 

4. СРОК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА 

4.1. Промоционалната кампания се провежда от 00:00 часа на 01.08.2022 г. до 23:59 часа на 31.10.2022 г. 

4.2. Банката си запазва правото да удължава периода на Промоционалната кампания или да прекратява 

предсрочно провеждането на Промоционалната кампания чрез изменение на настоящите Общи условия, 

като промените ще влизат в сила след публикуването им на интернет страницата на ОББ  www.ubb.bg. 
 

5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

5.1. Право на участие в Промоционалната кампания има физическо лице, което е сключило договор за 

издаване на дебитна или кредитна карта VISA от ОББ преди 31.07.2022 г., и отговаря на описаните в чл. 

5.2 и чл. 5.3 допълнителни условия. 

5.2. Извършени плащания на ПОС терминал или онлайн на минимална обща стойност 300 (триста) лева 

или повече по време на някой от месеците – август, септември и октомври, в периода на Кампанията, 

посочен в чл. 4.1.  

5.3. Извършени плащания на ПОС терминал или онлайн на минимална обща стойност 3 000 (три хиляди ) 

лева за целия период на Кампанията, посочен в чл. 4.1. 



5.4. Служителите на Банката, на дружествата от КВС Груп и VISA, техни дъщерни дружества, филиали, 

участващи в организирането и провеждането на Промоционалната кампания, не могат да участват в 

Промоционалната кампания. 

5.5. Банката има право по своя преценка и без предизвестие да изключи участник от Промоционалната 
кампания, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Общи условия и/или ако 

наруши някоя от техните разпоредби. 
 

6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ  

6.1. При изпълнение на условията по чл. 5.2 Участникът се включва еднократно в месечна томбола с 

награди, описани в чл. 7.1.1 по-долу, които ще бъдат изтеглени от Банката на случаен принцип от 

специална комисия. 

6.2. При изпълнение на условията по чл. 5.3 Участникът се включва еднократно в томбола с награди, 

описани в чл. 7.1.2 по-долу, които ще бъдат изтеглени в присъствието на нотариус. 

6.3. Към печелившите по чл. 6.1 ще бъдат изтеглени 10 резервни участници за всеки от месеците на 

Кампанията. Към печелившите по чл. 6.2 ще бъдат изтеглени 20 резервни участници за целия период на 

Кампанията. 
 

7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ. ТЕГЛЕНЕ. 

7.1. Наградите в Промоционалната кампания са общо 50 броя. Печелившите участници ще бъдат изтеглени  

на случаен принцип. 

Наградите представляват: 

7.1.1 30 (тридесет) броя парични награди по 200 лв. всяка, разпределени, както следва: 

- По 10 парични награди за всеки от месеците август, септември и октомври през периода на 

Кампанията, посочен в чл. 4.1. 

7.1.2     20 броя предметни награди за целия период на Кампанията, посочен в чл. 4.1., разпределени, както 

следва: 

- 3 броя ваучери за почивка на стойност 15 000 (петнадесет хиляди) лв.; 

- 7  броя електрически велосипед; 

- 10 броя дрон. 

Видът и стойността на наградите електрически велосипед и дрон ще бъдат публикувани в сайта на 

Банката www.ubb.bg допълнително преди теглене на наградите съгласно чл. 7.4.  

7.2. Банката ще уведоми печелившите Участници чрез телефонен номер за контакт, предоставен от тях на 

Банката в срок от 10 дни, считано от деня на тегленето. 
7.3. Наградите по чл. 7.1.1. се превеждат по разплащателна сметка в Банката или по сметката на кредитна 

карта, с титуляр Печеливш участник, в срок от 15 работни дни, считано от деня на уведомлението за 

спечелена награда по телефон.  

7.4. Организаторът ще предостави на Печелившите участници наградите по чл. 7.1.2. в срок до края на м. 
ноември 2022 г., като Организаторът ще се свърже предварително с тях, за да уточни мястото и начина на 
предаване на наградите и необходимите действия, които следва да бъдат извършени от Печелившите 
участници, включително срока за внасяне на дължимия данък от страна на Печелившите участници.  
7.5. Банката не носи отговорност за неполучена пратка по чл. 7.4. при подадени грешни данни за доставка 

и няма ангажимент за повторното ѝ изпращане. 

7.6. Ако Печеливш участник не бъде открит от Банката, откаже да получи наградата, не потвърди, че желае 

да я получи при уведомяването за спечелената награда, не окаже необходимото съдействие по смисъла на 

настоящите Общи условия във връзка с придобиване на наградата, Участникът губи правото да получи 

наградата. В посочените случаи наградата се предоставя на резервен Печеливш участник, съгласно реда на 

тяхното изтегляне, който ще бъде уведомен съгласно условията, описани по-горе. 

7.8. Наградите се ползват съобразно условията, посочени на ваучерите, и съгласно указанията на 

съответния доставчик или производител на наградите. 

http://www.ubb.bg/


8. ДЕКЛАРИРАНЕ НА НАГРАДИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ 

ЛИЦА 

8.1.  Банката декларира и внася дължимия данък във връзка с облагаемите награди по чл. 7.1.1. по реда и в 

сроковете, предвидени в ЗДДФЛ. 
8.2. Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица предметни награди на стойност над 

100.00 лева се облагат с окончателен данък. Данъкът за наградите по чл. 7.1.2. се декларира и внася от 

Печелившите участници. 
 

9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ 

9.1. Банката има право да прекрати Промоционалната кампания по всяко време, без значение от причината. 

В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация. 
 

10. ОТГОВОРНОСТ 

10.1. VISA Europe Limited и Банката не носят отговорност за технически проблеми, свързани с участие в 

Кампанията, в случай че не са по тяхна вина, както и не отговарят за действия на трети лица като куриери, 

доставчици на услуги и др. 

10.2. VISA Europe Limited и Банката не носят отговорност и няма да дължат каквото и да е обезщетение при 

некоректно подаване на лични данни от страна на участници при участие в Кампанията. 

10.3. Организаторът не носи отговорност при непредоставяне на наградите по чл. 7.1.2. в срока по 
настоящия чл. 7.4. по причини извън контрола на Организатора, като, но не само, забава в производството, 
доставката, транспорта на наградата от страна на VISA Еurope Limited, производителя, продавача, 
превозвача и други лица. 
10.4. Независимо че VISA Europe Limited подпомага предоставянето на наградите по чл. 7.1.2., VISA Europe 

Limited не носи отговорност за действията на Организатора и предоставянето на наградите, като в случай 

на оплаквания или други въпроси, свързани с предоставянето на наградите, Участниците следва да се 

обръщат към Организатора. 
 

11. СПОРОВЕ 

11.1. Всички спорове, възникнали между Организатора и Участниците в Промоционалната кампания, ще 

бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат 

спора пред компетентния български съд в град София по законите на Република България 

11.2. Оспорвания от Участници във връзка с провеждането на Промоционалната кампания, които 

възникват по време на Кампанията, могат да бъдат изпращани на Организатора писмено или по 

електронна поща чрез www.ubb.bg. Участник трябва да изпрати оспорването до 30 дни от крайната дата на 

Промоционалната кампания. След тази дата оспорвания няма да бъдат разглеждани. 

11.3. Настоящите Условия са обвързващи по отношение на всички участници и наградени в 

Промоционалната кампания и решенията на Организатора са окончателни по отношение на всички 

въпроси, свързани с Промоционалната кампания. 
 

12. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

12.1. За целите на провеждане на Промоционалната кампания могат да бъдат обработвани ограничен 

набор от данни като: три имена, ЕГН, данни за извършени плащания на участниците и контактни данни на 

печелившите участници. Всяка от страните по настоящата кампания полага дължимата грижа за 

законосъобразното обработване на лични данни, при стриктно прилагане на минимално необходимите и 
дължими мерки за сигурност съгласно 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 и Закона за защита 

на личните данни. За повече подробности  участниците могат да се запознаят с информационния документ 

на ОББ АД, наличен на официалния сайт на банката www.ubb.bg  

 

http://www.ubb.bg/

