
Официални правила на промоцията “FIFA Национална кампания на Visa - 2022”

Раздел 1. Организатор на промоцията и официални правила

Промоционалната кампания “Национална кампания на Visa - 2022” („Промоцията“) се
организира и провежда от агенция “Публисис” ЕАД, ЕИК 175432612, с адрес гр. София,
бул. „България“ № 118 („Организатор“) по възложение от Visa Europe Services LLC,
дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно
законодателството на Великобритания, идентификационен номер BR007632, седалище и
адрес на управление: 1 Sheldon Square, London, W2 6TT („Възложител”).

Настоящите официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на
започване на Промоцията и са свободно достъпни на интернет адрес
visabg.com/visa-qatar през целия период на Промоцията в съответствие с изискванията
на приложимото българско законодателство.

Възложителят си запазва правото да допълва или променя настоящите официални
правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на
сайта visabg.com/visa-qatar.

Възложителят има право да прекрати Промоцията по всяко време, в случай че настъпят
форсмажорни обстоятелства или бъдат констатирани материални злоупотреби и/или
нарушения на тези официалните правила. В тези случаи на участниците не се дължи
компенсация.

Раздел 2. Териториален обхват на Промоцията

Промоцията се организира и провежда на цялата територия на Република България.

Раздел 3. Период на Промоцията

Промоцията стартира в 00:00 часа на 14 ноември 2022 г. и ще продължи до 23:59 часа на
18 декември 2022 г. (“Период на Промоцията”)

Раздел 4. Право на участие

В Промоцията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години,
притежатели на карти Visa, както и юридически лица, притежатели на карти Visa
(включително и когато картите Visa са добавени към мобилно устройство - мобилен
телефон, смарт часовник или друго мобилно устройство с включена опция за плащане),
издадени в Република България преди началната дата на Промоцията (14 ноември) от
някоя от изброените в списъка по-долу организации  („Участващи карти“).

● Айкарт АД
● Банка ДСК АД
● Българо-американска кредитна банка АД
● Инвестбанк АД
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● Кей Би Си Банк България ЕАД
● Обединена българска банка АД
● Пейнетикс ЕАД
● ПроКредит Банк България ЕАД
● Първа инвестиционна банка АД
● Тексим Банк АД
● Транзакт Юръп ЕАД
● УниКредит Булбанк АД
● Централна кооперативна банка АД
● Юробанк България АД
● ТИ БИ АЙ Банк EАД
● Алианц Банк България АД

(наричани по-долу заедно „Участващи организации“, а лицата, които отговарят на
условията за право на участие са наричани по-долу „Допустими участници“).

Управителите и служителите на Организатора и всички свързани с тях дъщерни
дружества, както и други лица, обвързани професионално с организацията на
Промоцията, както и членове на техните семейства, нямат право да участват в
Промоцията.

При изпълнение на условията по Раздел 5, всяко плащане с Участваща карта,
включително плащане с Участваща карта, която е добавена към мобилно устройство -
мобилен телефон, смарт часовник или друго мобилно устройство с включена опция за
плащане („Мобилно плащане“), извършено в периода на Промоцията автоматично бива
включвано в тегленето за наградата. Всеки притежател на Участваща карта може да се
запознае с настоящите Официални правила и условията за участие в Промоцията на
адрес visabg.com/visa-qatar.

Раздел 5. Механизъм на промоцията

В Промоцията могат да участват всички лица, притежатели на Участващи карти, които в
Периода на Промоцията са извършили поне едно плащане с Участваща карта на ПОС
терминал в обект разположен на територията на Република България или онлайн (през
уебсайт или в мобилно приложение), включително Мобилно плащане с Участваща
карта на ПОС терминал в обект разположен на територията на Република България
(„Допустими Участници“).

Всяко плащане, независимо от неговата стойност, направено с Участваща карта в
периода на Промоцията, дава право на Допустим Участник да участва в тегленето на
наградата, както следва:

Всяко едно плащане, направено с Участваща карта в периода на Промоцията - от 14
ноември 2022 г. до 18 декември 2022 г. включително, дава право на едно участие в
тегленето за наградата.

Всяко едно Мобилно плащане с Участваща карта дава право за две участия в тегленето за
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наградата.

Всеки Допустим Участник получава толкова участия в тегленето за наградата, колкото
броя различни плащания е направил с Участваща карта, респективно колкото Мобилни
плащания умножени по две, e направил през Периода на Промоцията (от 14 ноември
2022 г. до 18 декември 2022 г. включително). В този смисъл, ако Допустим Участник
направи в периода на Промоцията едно плащане с Участваща карта, както и едно
Мобилно плащане със същата Участваща карта, която е добавена към мобилно
устройство на Допустимия Участник, то този Допустим Участник получава право на три
участия в тегленето за наградата.

За избягване на всяко съмнение, ако един Допустим Участник притежава повече от една
Участваща карта, то същият получава право да участва в тегленията за награди за всяка
Участваща карта поотделно при изпълнение на условията, описани по-горе.

В Промоцията не могат да участват:

● Плащания, направени с карти Visa, издадени след началото на Кампанията (14
ноември 2022 г.);

● 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.

Раздел 6. Описание на наградата

Електрически автомобил марка Kia, модел Niro EV („Награда“).

Характеристики:
● Тип на двигателя: Електродвигател
● Макс. мощност (ps / rpm) 204 / 6000 – 9000  (kw / rpm) 150 / 6000 – 9000
● Предаване: 2WD
● Тип на задвижването: Предно задвижване
● Скоростна кутия: Тип Автоматична
● Собствено тегло Минимум (kg) 1 739
● Тегло - пълен Максимум (kg) 2 415
● Размери (Дължина / Ширина / Височина (mm)): 4 420 / 1 825 / 1 570
● Максимална скорост (km/h): 167
● Ускорение 0 → 100 km/h (sec) 7.8; 80 → 120 km/h (sec) 5.0
● Спирачен път 100 → 0 km/h (m) 35.6
● Оборудване “Comfort”

Наградата не може да бъде заменяна за паричната ѝ равностойност.

Раздел 7. Определяне на печеливш

Печелившият участник ще бъде определен на случаен принцип чрез специализиран
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софтуер и в присъствието на нотариус.

Тегленето за Наградата се осъществява на 20 януари 2023 г. При тегленето за наградата се
определя печелившо плащане с Участваща карта и пет резервни плащания.

След тегленето Възложителят ще информира Участващата организация – издател на
Участващата карта, с която е извършено изтегленото печелившо плащане, за нейния
печеливш Допустим Участник („Печеливш“), като предостави номера на печелившото
плащане. Участващата организация - издател на картата на Печелившия, потвърждава
валидността на изтегленото печелившо плащане и изпраща на Възложителя данни за
контакт на Печелившия с цел предоставяне на Наградата.

Организаторът, по възлагане на Възложителя, ще уведоми Печелившия писмено по
имейл, че е бил изтеглен като Печеливш, в срок до 15 (петнадесет) работни дни след
тегленето на Наградата. Печелившият следва да потвърди писмено чрез изпращане на
имейл в отговор на уведомителния имейл на Организатора, че приема и желае да
получи Наградата, в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на уведомителния
имейл. Наградата ще се получава лично от Печелившия, като Организаторът ще
уведоми допълнително Печелившия за място, ден, час и всички данни и детайли, както
и ще даде указания на Печелившия какви са необходимите действия от негова страна за
получаването на Наградата. Печелившият трябва да попълни, подпише и предостави на
Организатора декларация-съгласие за получаване на Наградата, в която предоставя
своите три имена (наименование на юридическо лице), ЕГН (ЕИК / БУЛСТАТ),
постоянен адрес (седалище и адрес на управление на юридическо лице) и телефон за
контакт в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на указанията от Организатора.
Когато Участваща карта е издадена на юридическо лице, Наградата ще се получава
лично от законния му представител след уведомление от страна на Организатора и
приемане на съответната награда от страна на Печелившия, съгласно реда описан в
настоящия абзац.
В случай че Печелившият не бъде открит от Организатора, не потвърди, че желае да
получи Наградата по настоящата Промоция в предвидения срок, откаже да получи
Наградата, не предостави необходимите данни за получаване на Наградата или не окаже
съдействие на Организатора във връзка с придобиването на собствеността върху
Наградата, Печелившият губи правото да получи Наградата. В тези случаи Наградата се
предоставя на резервен печеливш съгласно описаното по-горе в този Раздел. В случай че
и резервният Печеливш не бъде открит, не потвърди, че желае да получи Наградата в
предвидения срок, откаже да получи Наградата, не предостави необходимите данни за
получаване на Наградата или не окаже съдействие на Организатора във връзка с
придобиването на собствеността върху Наградата, Наградата се предоставя на втория
резервен Печеливш, което правило се повтаря до валидно предоставяне на Наградата
или до изчерпване на броя на резервните печеливши. В този случай Организаторът
и/или Възложителят могат да решат или да изтеглят нов/и печеливш/и или да не
предоставят Наградата, останала като неполучена от изтеглените Печеливши.

Печелившият, физическо лице, е длъжен да декларира и внесе дължимия данък върху
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дохода, представляващ сумата на получената Награда, съгласно сроковете и
изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“).
Печелившият е длъжен да заплати всички разходи, такси и разноски (разходи за
транспортиране, местни данъци, нотариални такси, такси за регистрация на МПС в МВР
на името на Печелившия и пр.) за придобиването на собствеността върху Наградата от
страна на Печелившия.

Раздел 8. Отговорност

Възложителят и Организаторът не носят отговорност (в степента, допустима от закона)
за каквито и да е загуби или вреди, произтичащи от провеждането на Промоцията или
от участието на който и да е Допустим Участник в Промоцията, или ако Промоцията не
се осъществи съгласно предвиденото.

Възложителят и Организаторът не носят отговорност за забавяне при предоставяне на
Наградата, дължащо се на технически причини.

Възложителят и Организаторът не носят отговорност за технически проблеми при
използването на Участващите карти, включително посредством мобилно устройство.

Възложителят и Организаторът не носят отговорност за действията и/или бездействията
на Участващите организации, картоиздатели на карти Visa.

Организаторът не носи отговорност, ако физическо място на извършване на плащания
не разполага с ПОС терминал или ако има такъв, но на него не е възможно да бъде
извършено плащане с Участваща карта или ако Участваща карта не бъде приета,
респективно ако не може да бъде извършено мобилно плащане с мобилно устройство.

Раздел 9. Защита на личните данни

За целите на провеждане на Промоцията лични данни на физически лица няма да бъдат
събирани, обработвани и/или съхранявани от Възложителя и Организатора.
Определянето на Печелившите участници съгласно правилата на Раздел 7 се
осъществява, без да се обработват лични данни от Организатора.

Лични данни се обработват единствено при предоставянето на Наградата. Във връзка с
предоставяне на Наградата, Участващата организация предоставя на Възложителя
следните лични данни на Печелившия: три имена, ЕГН, имейл адрес, адрес, телефонен
номер, както и всички други изискуеми съгласно действащото българско
законодателство лични данни, необходими за придобиването на собствеността върху
Наградата от страна на Печелившия. Целта за събирането, обработването и
съхранението им от страна на Възложителя е предоставяне на Наградата на Печелившия
и придобиването на собствеността върху наградата от страна на Печелившия, съгласно
изискванията на действащото българско законодателство. За тази цел Възложителят има
право да предоставя личните данни на Печелившия на Организатора, като
подизпълнител (обработващ) на Възложителя. Възложителят не използва данните на
Печелившия и резервните печеливши за други цели.
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Всеки Допустим Участник има право да се откаже от участие в Промоцията преди
провеждането на тегленето на Печеливш като информира за това Организатора на
промоционалния имейл visa@usefulmarketing.info. Печеливш също може да се откаже
от получаване на Награда и обработване на личните му данни за тази цел като оттегли
съгласието си за получаване на Наградата, освен ако съответната Награда е в процес на
предоставяне – до момента на нейното получаване.

Отказът или оттеглянето на съгласието за събиране, обработване и използване на лични
данни на Допустим Участник или Печеливш ще доведе до невъзможност за получаване
на награда.

Раздел 10. Информация за Промоцията

Информация за Промоцията може да бъде получена на промоционалния имейл
visa@usefulmarketing.info или по телефон – с обаждане на „горещата линия“ на
Промоцията на номер 0800 12020 (безплатно за цялата страна с изключение на
обаждания от крайни потребители на фиксираната мрежа на VIVACOM, свързани с
централи без възможност за таксуване по време, които заплащат един импулс
независимо от продължителността на разговора) в работни дни между 10 ч. и 18 ч.
Горещата линия ще бъде активна до 01 януари 2023 г.

Раздел 11. Приложимо право

Настоящите Общи правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със
законодателството на Република България.

Евентуалните спорове относно провеждането на Промоцията между Допустими
участници, притежатели на Участваща карта, и Организатора се решават по доброволен
път. Ако това е невъзможно, те ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния съд
в град София.
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