
[Headline] Често задавани въпроси 

 

[Question 1] Кои са участващите карти? 

 

Участват карти Visa Business, издадени в Република България от някоя от следните организации: 

 

● Айкарт 

● Банка ДСК 

● Българо-американска кредитна банка 

● Инвестбанк АД 

● Обединена българска банка 

● ПроКредит Банк България 

● Първа инвестиционна банка 

● Райфайзенбанк България 

● Тексим Банк 

● УниКредит Булбанк 

● Централна кооперативна банка 

● Юробанк България АД 

 

(наричани по-долу заедно „Участващи организации“). 

 

 

[Question 2] Какъв е периодът на промоцията? 

 

Промоцията започва на 1 май и ще продължи до 31 юли 2022 г., включително, или до изчерпване на наградния фонд. При изчерпване на предвидения 

награден фонд краят на промоцията ще бъде официално обявен на сайта на Промоцията. 

[Question 3] Къде се провежда промоцията? 

 

В Промоцията участват плащания, извършени чрез ПОС терминал или на интернет сайтове онлайн, за настаняване в хотели, които се намират извън 

територията на Република България.  

[Question 4] Кой може да участва в промоцията 

 

В Промоцията имат право да участват юридически лица, учредени и съществуващи съгласно българското законодателство (в т.ч. всички търговци по 

смисъла на Търговския закон), притежатели на карти Visa Business. („Допустими участници“). 



[Question 5] Какво трябва да направя, за да участвам в промоцията? 

 

Всички Допустими участници, които извършат плащане чрез ПОС терминал или онлайн с една и съща  Участваща карта през периода на Промоцията 

за настаняване в хотел, който се намира извън територията на Република България („Участващи плащания“), ще получат възстановяване на 5% от 

платената сума, но не повече от 50 (петдесет) лева за целия Период на Промоцията. Възстановяването ще се извършва чрез банков превод по 

картовата сметка на Участващата карта.  

[Question 6] Какви плащания не участват в промоцията? 

 

Плащания, извършени за настаняване в хотел, който се намира в Република България; плащания за настаняване в хотел, който се намира извън 

територията на Република България, но са извършени чрез посредничеството на туроператор или туристическа агенция; както и плащания за каквито 

и да е стоки и услуги, освен плащания за настаняване в хотел, който се намира извън територията на Република България, няма да участват в 

Промоцията и съответно няма да дават право на получаване на възстановяване.  

[Question 7] Какви са наградите? 

 

Сумата, която може да бъде възстановена по дадена Участваща карта от извършени Участващи плащания, е 5% от платената сума, но не повече от 

50 (петдесет) лева за целия Период на Промоцията. 

[Question 8] Как мога да получа наградата си? 

 

Възстановяването ще се извършва директно към картовата сметка, свързана със съответната Участваща карта, която е използвана за извършване 

на Участващото плащане и/или Участващи плащания в срок от 1 месец от датата на извършване на Участващото плащане. В банковото извлечение 

преводът ще бъде посочен като „Visa Promotion: Money Back“. 

В случай на невъзможност преводът да бъде извършен в този срок, възстановяването ще бъде извършено след края на Промоцията.  

 

Организаторът няма да търси други начини за предоставяне на наградата, различни от директно плащане към картовата сметка, свързана със 

съответната Участваща карта, която е използвана за извършване на съответното Участващо плащане и/или Участващи плащания. Организаторът не 

може и няма да превежда сумата по друга сметка на Допустимия участник и/или да му я предава в брой. 

 


