[Headline] Често задавани въпроси
[Question 1] Кои са участващите карти?
Участват карти Visa, издадени от някоя от изброените в списъка по-долу организации и добавени към мобилно устройство (мобилен телефон, смарт
часовник или друго мобилно устройство) с включена опция за плащане („Участващи карти“):
●
Айкарт
●
Банка ДСК
●
БНП Париба С.А. – клон София
●
Българо-американска кредитна банка
●
Бяла карта
●
Инвестбанк АД
●
Обединена българска банка
●
Пейнетикс ЕАД
●
ПроКредит Банк България
●
Първа инвестиционна банка
●
Райфайзенбанк България
●
Тексим Банк
●
Транзакт Юръп ЕАД
●
УниКредит Булбанк
●
Централна кооперативна банка
●
Юробанк България АД
(наричани по-долу заедно „Участващи организации“).
[Question 2] Какъв е периодът на промоцията?
Промоцията стартира в 00:00 часа на 1 юни 2022 г., ще продължи до 23:59 часа на 31 август 2022 г. и се осъществява в рамките на три месечни
подпериода, както следва:
●
Първи месечен подпериод – 00:00 часа на 1 юни 2022 г. до 23:59 часа на 30 юни 2022 г.
●
Втори месечен подпериод – 00:00 часа на 1 юли 2022 г. до 23:59 часа на 31 юли 2022 г.
●
Трети месечен подпериод – 00:00 часа на 1 август 2022 г. до 23:59 часа на 31 август 2022 г.
[Question 3] Къде се провежда промоцията?
Промоцията се организира и провежда на цялата територия на Република България.
[Question 4] Кой може да участва в промоцията

В Промоцията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години, притежатели на карти Visa, както и юридически лица,
притежатели на карти Visa, издадени от Участваща организация и добавени към мобилно устройство (мобилен телефон, смарт часовник или друго
мобилно устройство) с включена опция за плащане („Участващи карти“).
[Question 5] Какво трябва да направя, за да участвам в промоцията?
Всяка поредица от поне 10 мобилни плащания с мобилно устройство, всяко от които плащания на стойност минимум 10 лева, извършени
безконтактно в рамките на съответния месечен подпериод от Промоцията, дава право на едно участие в тегленето на награди за съответния
месечен подпериод, в рамките на който е извършена поредицата от плащания. Всеки Допустим Участник може да участва в тегленето на наградите
за съответния подпериод от Промоцията неограничен брой пъти, стига да направи в съответния месечен подпериод съответния брой поредни
мобилни плащания с мобилно устройство, кратен на 10.
[Question 6] Какви плащания не участват в промоцията?
В Промоцията не могат да участват:
●
плащания, направени директно с карта Visa, без да бъде използвано мобилно устройство, в т.ч. и безконтактни плащания, направени
директно с карта Visa,
●
плащания, направени през Интернет към интернет сайтове,
●
плащания в обекти извън територията на Република България,
●
трансакции за теглене на пари в брой чрез ATM (банкомат), в банков клон/бизнес център или всеки друг начин за теглене на пари в брой,
●
плащания с карти Visa, издадени от организации, неучастващи в Промоцията.
[Question 7] Какви са наградите?
За всеки месечен подпериод в рамките на Промоцията [общо 3 (три) месечни подпериода] се теглят следните награди измежду всички участници,
направили поне 1 поредица от 10 мобилни плащания с мобилно устройство на стойност от минимум 10 лева с ДДС всяко плащане, през съответния
месечен подпериод:
●
за всеки от трите месечни подпериода: по 15 броя награди по 1500 лева (общо 45 награди по 1500 лева),
●
за всеки от трите месечни подпериода: по 30 броя награди по 100 лева (общо 90 награди по 100 лева).
[Question 8] Как мога да получа наградата си?
Всяка спечелена награда ще бъде преведена директно към картовата сметка, свързана със съответната Участваща карта, която е използвана за
извършване на съответното печелившо плащане по следния график:
●
за първи месечен период – до 29 август 2022 г.,
●
за втори месечен период – до 30 септември 2022 г.
●
за трети месечен период – до 30 октомври 2022 г.
В банковото извлечение преводът ще бъде посочен като „Visa mobile promo“.

