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Официални правила на игра с награди „Спечели 

приключение в Disneyland® Paris за цялото семейство”, 

организирана от УниКредит Булбанк АД 

 

РАЗДЕЛ 1: ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА 

1.1. УниКредит Булбанк АД с ЕИК 831919536, наричана по-нататък 

“Организаторът“ или „Банката“, организира Игра с награди „Спечели 

приключение в Disneyland® Paris за цялото семейство” (наричана по-долу 

„Игра“/“Играта“) за извършени плащания с кредитни карти Mastercard, 

издадени от УниКредит Булбанк АД през периода, посочен в настоящите 

Официални правила. 

1.2. Настоящите Официални правила на играта с награди „Спечели 

приключение в Disneyland® Paris за цялото семейство”, организирана от 

УниКредит Булбанк АД, са публикувани на корпоративния уебсайт на 

УниКредит Булбанк АД: www.unicreditbulbank.bg и са достъпни за целия 

период на провеждане на Играта. 

1.3. Организаторът има неотменимото право да прекрати или 

удължи Играта по всяко време, както и да променя Общите условия към нея, 

в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства, само след предварително 

уведомяване за промените чрез оповестяване на сайта: 

www.unicreditbulbank.bg. В тези случаи на участниците не се дължи каквато и 

да е компенсация. 

1.4. Mastercard в качеството си на международна картова 

организация не участва в организацията, провеждането на Играта, нито в 

определянето на печелившите участници. 

РАЗДЕЛ 2: УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА 

2.1. Право на участие в Играта имат всички пълнолетни физически 

лица, които имат кредитна карта от УниКредит Булбанк АД с бранд 

Mastercard, издадена преди началото на Играта, а именно преди 01.11.2019 

г. 

2.2. Всяко успешно плащане, извършено от клиент на Организатора, 

отговарящ на условията по т. 2.1., с кредитна карта Mastercard, издадена от 

УниКредит Булбанк АД,  през периода на Играта, което бъде регистрирано от 

http://www.unicreditbulbank.bg/
http://www.unicreditbulbank.bg/
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картодържателя на специална форма на интернет сайта на банката 

www.unicreditbulbank.bg, с данни от ПОС бележката, ще участва в тегленето 

на награди в Играта. Всяка регистрирана трансакция носи право на едно 

участие в тегленето на наградите (1 регистрирана трансакция = 1 участие, 2 

регистрирани трансакции = 2 участия, 3 регистрирани трансакции = 3 

участия и т. н.). 

2.3. Специалната форма за регистрация на трансакции е налична на 

следния уеб адрес: https://www.unicreditbulbank.bg/bg/individualni-

klienti/bankovi-karti/promotsii-po-karti/stanete-chast-ot-prikazkata/   В нея се 

посочват следните данни: име и фамилия на картодържателя, 

авторизационен код от ПОС бележката, дата на извършване на 

трансакцията, телефон за връзка и имейл адрес. 

2.4. Правото на участие в Играта е по изричното желание на 

физическото лице-картодържател и е свързано с регистрация на извършена 

трансакция с кредитна карта Mastercard, издадена от УниКредит Булбанк АД, 

по реда по-горе. С извършване на регистрацията участникът се счита за 

уведомен и съгласен с условията на настоящата Игра, както и за информиран 

с клаузите от р.7  Обработка на лични данни за целите на Играта. 

2.5. В Играта нямат право на участие служители на УниКредит 

Булбанк АД. 

РАЗДЕЛ 3: ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА 

3.1. Играта стартира в 0:00 часа на 01.11.2019 г. и продължава до 

23:59 часа на 31.12.2019 г. 

РАЗДЕЛ 4: НАГРАДИ 

4.1. Организаторът ще предостави на спечелилите участници 

следните награди: 

 Пакет за посещение на Disneyland® Paris за 4 души с 2 

нощувки – включва самолетни билети, трансфери летище-хотел-

летище, 2 нощувки в хотел и билети за посещение на Disneyland® 

Paris. 

 Пакет за посещение на Disneyland® Paris за 4 души с 1 

нощувка – включва самолетни билети, трансфери летище-хотел-

летище, 1 нощувка в хотел и билети за посещение на Disneyland® 

Paris. 

http://www.unicreditbulbank.bg/
https://www.unicreditbulbank.bg/bg/individualni-klienti/bankovi-karti/promotsii-po-karti/stanete-chast-ot-prikazkata/
https://www.unicreditbulbank.bg/bg/individualni-klienti/bankovi-karti/promotsii-po-karti/stanete-chast-ot-prikazkata/
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4.2. Предоставените в Играта награди не могат да бъдат заменяни с 

паричната им равностойност или да бъдат преотстъпвани на други лица, 

които не са печеливши от Играта. 

4.3. Съгласно чл. 13 ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите 

на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2017 г, предметни печалби от 

игри на случайността със стойност над 30,00 лева са облагаем доход за 

физическото лице, което ги получава. Банката ще внесе дължимия данък 

върху облагаемия доход от получената награда, а на физическото лице ще се 

предостави служебна бележка за платения от Банката данък по образец. 

4.4. За физическото лице, спечелило предметна печалба от игра на 

случайността, възниква задължение да декларира като получен доход 

левовата равностойност на придобитата предметна печалба, както и 

внесения от Банката данък, с годишна данъчна декларация по чл. 50 от 

ЗДДФЛ, към която следва да се приложи издадената от Банката служебна 

бележка. 

4.5. Годишната данъчна декларация се подава в сроковете и по реда, 

регламентирани в ЗДДФЛ. 

РАЗДЕЛ 5: ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ И ИНФОРМИРАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ 

ОТ ИГРАТА 

5.1. Имената на печелившите съответно на двете големи награди 

участници от Играта ще бъдат изтеглени на лотариен принцип на 08.01.2020 

г. в присъствието на нотариус. 

5.2. При тегленето на печеливши ще бъдат изтеглени на лотариен 

принцип допълнително 6 резервни печеливши-клиенти. 

5.3. Всички печеливши ще бъдат уведомени за спечелените награди 

от представител на Банката чрез обаждане по телефона или чрез имейл, 

съгласно наличните данни за контакт с лицето в банковата информационна 

система, освен ако изрично не заявят отказ от участие в Играта, след 

регистриране на извършената трансакция с кредитната карта на тел. тел. 

0700 1 84 84. В този случай те губят правото на по-нататъшно участие в 

Играта и получаване на спечелените награди. 

5.4. В случай че не е осъществена връзка с печеливш участник в 

рамките на 48 (четиридесет и осем) часа от обаждането и/или от 

изпращането на имейл, за победител се счита първият резервен печеливш 

участник, като начинът за уведомяване е същият. В случай че и той не 
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отговори в срока по тази точка, за победител се приема вторият резервен 

печеливш участник, като се предприемат същите стъпки за уведомяването 

му. 

5.5. След получено изрично съгласие от страна на печелившите, 

удостоверено с приемо-предавателния протокол по Раздел 6, имената им 

или инициали от тях ще бъдат публикувани на корпоративния сайт на 

УниКредит Булбанк АД – www.unicreditbulbank.bg. 

5.6. УниКредит Булбанк АД не носи отговорност при условие, че 

печеливш от играта с награди като клиент на банката е предоставил 

неверни или неактуални данни за контакт. 

РАЗДЕЛ 6: ДИСТРИБУЦИЯ НА НАГРАДИТЕ 

6.1. Наградите ще се изпращат на печелившите чрез куриер на 

вписания адрес в системата на УниКредит Булбанк АД или на адрес за 

получаване, изрично посочен от клиента при уведомяването му за наградата. 

6.2. Всеки печеливш на награда ще може да я получи след 

подписване на приемо-предавателен протокол, който ще му бъде 

предоставен от куриера. 

6.3. Спечелилите награда ще получат ваучер за нейното ползване, 

като предварително ще трябва да посочат три възможни дати 

(задължително петъчни дни), от които ще им е удобно да стартира 

пътуването им до Париж. Могат да бъдат посочени дати в периода от 

24.01.2020 г. до 24.04.2020 г. В последствие ще получат потвърждение на 

коя точно дата е направена резервация за полет и хотелско настаняване на 

тяхно име. 

6.4. При получаване на наградите печелившите участници ще трябва 

да представят документ за самоличност, за да се идентифицират като 

печеливши в играта. 

РАЗДЕЛ 7: ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

7.1. Организаторът на Играта „УниКредит Булбанк“ АД с ЕИК 

831919536, със седалище и адрес на управление гр. София, пл. „Света 

Неделя“ № 7, тел. 0700 1 84 84. 

7.2. За целите на провеждане и участие в Играта, Организаторът 

събира и обработва информация, представляваща лични данни за 

http://www.unicreditbulbank.bg/
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участниците, като имена, данни за контакт, телефон/адрес на клиента или 

адрес за доставка, в случай на спечелена награда. 

7.3. При обявяване на участник за спечелил награда, в изпълнение на 

изискванията на данъчното законодателство, ще бъдат обработвани лични 

данни за целите на деклариране на облагаемия доход /имена, ЕГН и други 

изискуеми данни съгласно данъчното законодателство/. Личните данни, 

обработвани за целите на спазване на изискванията на данъчното 

законодателство ще бъдат предоставени на съответните държавни органи 

по приходите. 

7.4. За изпращане на наградата от Организатора и получаването й със 

съгласието на печелившия участник ще бъдат обработвани лични данни като 

имена, адрес за доставка, данни за контакт: телефон, адрес на участника. 

7.5. Личните данни на непечелившите участници, обработвани само за 

целите на провеждането на Играта, ще бъдат заличени от Организатора, 

непосредствено след изтичане на срока на Играта. 

7.6. Личните данни на печелившите участници, обработвани само за 

целите на провеждане на Играта, ще бъдат заличени след изтичане на една 

година от приключване на Играта, като данните, необходими за данъчни 

цели, ще бъдат съхранявани по реда, изискванията и в сроковете на 

приложимото данъчно законодателство. 

7.7. Всеки участник в Играта има право да поиска достъп до, 

коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните му 

данни, както и правото на преносимост на данните. Може да възразите 

срещу обработване, основано на легитимен интерес.  

7.8. Участието в Играта е изцяло доброволно като всеки участник има 

право по всяко време да оттегли съгласието си за участие в Играта. В този 

случай той губи правото да продължи участието си в Играта. 

7.9. С Длъжностното лице по защита на личните данни на УниКредит 

Булбанк АД може да се свържете чрез следните данни за контакт: 

DPO@UniCreditGroup.BG, Пл. Света Неделя №7, 1000, София, България. 

7.10. Ако смятате, че правата Ви по отношение на обработването на 

лични данни са нарушени, можете да подадете жалба пред Комисията за 

защита на личните данни. 

mailto:DPO@UniCreditGroup.BG
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7.11. Клиентите на „УниКредит Булбанк“ АД могат да получат пълната 

информация относно обработваните лични данни, съгласно Регламент ЕС 

2016/679 на следния интернет адрес:  www.unicreditbulbank.bg, секция 

Защита на личните данни, както и на място в удобен банков филиал или 

офис. 

РАЗДЕЛ 8: ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

8.1.  Банката не носи отговорност за качеството на предоставените в 

настоящата Игра награди като отговорността за рекламации и реализиране 

на гаранционната отговорност е на съответния търговец и/или 

производител. 

8.2. Банката не носи отговорност, в случай че наградата не може да 

бъде получена поради невъзможност печелившият участник и/или негов 

представител да бъде идентифициран при получаване на наградата или 

част от нея по реда по-горе или поради други технически и/или юридически 

пречки.  

8.3. Банката не носи отговорност при невъзможност за получаване на 

награда от страна на печеливш участник поради предоставен в банковата 

информационна система неточен, неверен или невалиден имейл адрес, 

пощенски адрес и/или телефон за контакт.  

8.4. Банката не носи отговорност в случай на непредвидени събития 

от извънреден характер /невъзможност за осъществяване или закъснения на 

самолетните полети, друг вид обективна невъзможност за осъществяване на 

пътуването или посещението на Disneyland® Paris/, свързани с поведението, 

действия и бездействия на трети страни. 

 


