
 
Кои са участващите карти? 
 

В Промоцията имат право да участват всички физически лица, притежатели на карти Visa 

Gold, Visa Platinum и Visa Infinite, издадени преди 01.01.2020 г.  

 

Кои са участващите банкови институции? 

В Промоцията имат право да участват всички физически лица, притежатели на карти Visa 

Gold, Visa Platinum и Visa Infinite, издадени преди началната дата на Промоцията 01.01.2020 г. 

от някоя от следните банкови институции  

· Алианц Банк България 

· Българо-Американска Кредитна Банка 

· Централна Кооперативна Банка 

· Банка ДСК 

· Първа инвестиционна банка 

· Айкарт 

· Инвестбанк АД 

· Пиреос Банк 

· Експресбанк 

· Тексим Банк 

· Обединена Българска Банка 

· УниКредит Булбанк 

· Юробанк България АД 

· Райфайзенбанк България 

(наричани заедно „Участващи организации“). 

Какъв е периодът на промоцията? 

Промоцията стартира на 1 януари и ще продължи до 30 септември 2020 г. 

Къде се провежда промоцията? 

Промоцията не е ограничена с териториален обхват, като не се прилага по отношение на 

плащания, извършени в Република България. 

Кой може да участва в промоцията? 
 

В Промоцията имат право да участват всички физически лица („Допустими участници“), 

притежатели на карти Visa Gold, Visa Platinum и Visa Infinite, издадени преди началната 

дата на Промоцията 01.01.2020 г. 

 

Участници, свързани с Организатора и с всички негови дъщерни дружества или с други 

лица, обвързани професионално с организацията на Промоцията, както и с членове на 

техните семейства, нямат право да участват в Промоцията. 

 

 



Какво трябва да направя, за да участвам в промоцията? 
 

Всички Допустими участници, които извършат плащане с Участваща карта през периода на 

Промоцията в ресторант (търговски обект, където клиентите плащат, за да консумират ястия, 

сготвени и сервирани в обекта), който се намира в която и да е държава, с изключение на 

България, ще получат възстановяване на част от платената сума, в зависимост от 

използваната карта Visa, както следва: 

 Visa Gold – възстановява се сума в размер на 4% от платената сума;  

 Visa Platinum и Visa Infinite – възстановява се сума в размер на 7% oт платената сума; 
 

В Промоцията не участват плащания, извършени чрез мобилно банкиране, в или чрез 

онлайн приложение, във връзка с онлайн търговия или във всички случаи на физическо 

отсъствие на карта Visa при плащането. В Промоцията участват само контактни и 

безконтактни плащания, извършени чрез ПОС терминал, инсталиран в ресторант. 

 
 
Има ли лимит на възстановената сума? 

Максималният размер на сумата, която може да бъде възстановена, е в зависимост от 

притежаваната карта Visa, както следва: 

 за Visa Gold – до 50 лв. за един календарен месец;  

 за Visa Platinum и Visa Infinite – до 100 лв. за един календарен месец; 

Ако в рамките на един календарен месец Допустим участник извърши плащания, при 

които следва да получи възстановяване на сума, надвишаваща лимита от съответно 50 лв. 

(за Visa Gold) и 100 лв. (за Visa Platinum и Visa Infinite), той ще получи възстановяване само 

на сумата съответно от 50 лв. (за карта Visa Gold) и 100 лв. (за карти Visa Platinum и Visa 

Infinite), като всяка сума, надвишаваща съответния размер, няма да бъде възстановявана, 

независимо колко Участващи плащания са извършени. Посочените максимални размери 

на възстановяване могат да бъдат достигнати с едно или повече Участващи плащания, но 

във всички случаи Допустим участник не може да получи възстановяване на сума, 

надвишаваща съответно 50 лв. (за карта Visa Gold) и 100 лв. (за карти Visa Platinum и Visa 

Infinite) за един календарен месец. 

Как и кога ще получа възстановената сума? 
Възстановяването ще се извършва директно към картовата сметка свързана със 

съответната Участваща карта, която е използвана за извършване на Участващото 

плащане в срок от 20 дни от датата на  отразяване на плащането в системата на 

Организатора. 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 в срок от 20 дни след края на Промоцията. 

 
 

 
 


