
 

 

 

Официални правила на промоцията 

“Подкрепи бизнеса си с Visa” 

Раздел 1. Организатор на промоцията и официални правила 

Промоционалната кампания “Подкрепи бизнеса си с Visa” („Промоцията“) се организира и провежда от Visa Europe Services Inc., 

дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Великобритания, 

идентификационен номер 05139966, седалище и адрес на управление: 1 Sheldon Square, London, W2 6TT („Организатор”). 

Настоящите Официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Промоцията и са свободно 

достъпни на интернет адрес: visabg.com/visabusiness2021 през целия период на Промоцията, в съответствие с изискванията на 

приложимото българско законодателство. 

Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите официални правила, като промените влизат в сила 

само след предварителното им оповестяване на сайта: visabg.com/visabusiness2021 

Организаторът има право да прекрати Промоцията по всяко време, както и в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства 

и/или бъдат констатирани материални злоупотреби и/или нарушения на тези официални правила. В тези случаи на участниците 

не се дължи компенсация. 

Настоящата Промоция не се провежда за плащания в международни интернет сайтове. Под международни интернет сайтове 

(международни сайтове) се разбира – сайтове, притежавани от търговци, които търговци са учредени и съществуващи съгласно 

законодателство, различно от българското. 

Раздел 2. Период/етапи на Промоцията. 

Общият период на Промоцията е 4 (четири) месеца, като същата стартира на 1 юни 2021 г. и ще продължи до 30 септември 

2021 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: visabg.com/visabusiness2021. 

Промоцията се осъществява на 4 (четири) месечни етапа, както следва: 

 Първи месечен етап, който стартира на 1 юни 2021 г. и приключва на 30 юни 2021 г., включително; 

 Втори месечен етап, който стартира на 1 юли 2021 г. и приключва на 31 юли 2021 г., включително; 

 Трети месечен етап, който стартира на 1 август 2021 г. и приключва на 31 август 2021 г., включително; 

 Четвърти месечен етап, който стартира на 1 септември 2021 г. и приключва на 30 септември 2021 г., включително. 

Раздел 3. Право на участие 

В Промоцията имат право да участват юридически лица, учредени и съществуващи съгласно българското законодателство (в 

т.ч. търговци по смисъла на Търговския закон), притежатели на карти Visa Business, издадени в България преди началната дата 

на Промоцията – 1 юни 2021 г. („Допустими участници“). 

За целта на настоящата Промоция “Участваща карта” е карта Visa Business, издадена в Република България преди началната 

дата на Промоцията – 1 юни 2021 г. 

Право на участие в Промоцията дават само плащания за стоки и услуги, извършени онлайн в международни интернет сайтове, 

които плащания не са анулирани и за които извършеното плащане на поръчката не подлежи на възстановяване от 

Организатора. 

В Промоцията не могат да участват: 

 плащания, извършени за хазартни дейности (хазартни залагания, игри и пр.); 

 стоки и/или услуги, попадащи под следните кодове (MCC – Merchant Category Code на Visa): 

 Хазарт: 

 7995 – залози/състезания/казино/лотарии; 

 7800 – държавни лотарии; 

 7801 – лицензирани от правителството казина (онлайн хазарт); 



 

 

 

 7802 – лицензирани от правителството надбягвания с коне/кучета. 

 Финансови услуги: 

 4829 – банкови парични преводи; 

 5960 – директен маркетинг – застрахователни услуги; 

 6012 – финансови институции – стоки; 

 6051 – нефинансови институции – чуждестранна валута, парични преводи (без банков превод) и 

пътнически чекове; 

 6211 – брокери/дилъри на ценни книжа; 

 6300 – Застрахователни продажби/гарантиране на емисии; 

 6540 – Нефинансови институции – Покупка или зареждане на карта със заредени средства; 

 9702 – Спешни услуги GCAS (Global customer assistance services). 

 Пари в брой: 

 6011 – Теглене на пари от банкомат; 

 6010 – ръчно теглене на пари в брой (например от гише). 

 Плащания с карта във физически търговски обекти; 

 Плащания в уебсайтове, регистрирани в България; 

 Плащания, направени с карти, издадени след началото на Промоцията (1 юни 2021 г.); 

 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. 

Промоцията е валидна до края на Периода на Промоцията или до изчерпване на наградния фонд, в зависимост от това кое от 

тях настъпи първо. 

Допустими участници, свързани с управителите и служителите на Организатора и на всички свързани с него 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. 

С извършване на онлайн плащане на международен/ни сайт/ове за стоки и/или услуги с карта Visa Business, отговарящо на 

изискванията по Раздел 4, клиентът приема настоящите Официални правила и условията за участие в Промоцията. 

Раздел 4. Механизъм на промоцията и награди 

Всички Допустими участници, които извършат в рамките на даден месечен етап на Промоцията плащания с една и съща 

Участваща карта на стойност поне 150 лв. в международни интернет сайтове („Участващи плащания“), ще получат 

възстановяване на 30 лв. от платената сума. Възстановяването ще се извършва чрез банков превод по картовата сметка на 

Участващата карта. Плащания, извършени по какъвто и да е друг начин, освен онлайн в международен сайт, няма да участват 

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

Минималният паричен размер на плащания, които Допустим участник следва да извърши, за да получи възможност за 

възстановяване на сума, е 150 лв., като тази сума може да бъде акумулирана от неограничен брой различни плащания за 

съответния месечен етап. Участващите плащания се формират само от плащания, направени в съответния месечен етап и те 

не се акумулират заедно с плащания от другите месечни етапи. 

Сумата, която може да бъде възстановена на един Допустим участник от извършени Участващи плащания, не може да 

надвишава 30 лв. за един месечен етап и не може да надвишава 90 лв. за общия период на Промоцията. В този смисъл: 

 независимо че Допустим участник е направил повече от едно Участващо плащане през съответния месечен етап, то 

съответният Допустим участник може да получи възстановяване само и единствено на сума в размер на 30 лв.; 

 в случай че Допустим участник е направил Участващи плащания в първите три месечни етапа, то той не участва в 

четвъртия месечен етап, т.е. не може да получи възстановяване на сума за четвъртия месечен етап. 

 За избягване на всяко съмнение, ако един Допустим Участник притежава повече от една Участваща карта, то същият 

получава право да участва в тегленията на награди за всяка Участваща карта поотделно при изпълнение на горните 

условия (т.е. ако с едната Участваща карта в периода на съответния месечен етап от Промоцията са извършени 

плащания на стойност от 100 лв., а с друга Участваща карта, собственост на същия Участник, са извършени плащания 

на стойност от 50 лв., то въпросният Участник не получава право да участва в теглене на награди за съответния 

месечен етап от Промоцията). 

Възстановяването ще се извършва единствено и само чрез директно превеждане на сумата към картовата сметка, свързана 

със съответната Участваща карта, която е използвана за извършване на Участващото плащане в срок до 20 (двадесет) работни 

дни след приключване на съответния месечен етап. В банковото извлечение преводът ще бъде посочен като „Visa Promotion 

Money Back“. 



 

 

 

Участниците разбират и се съгласяват, че 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 печелившо плащане. Организаторът не може и няма да превежда сумата по друга сметка на Участника и/или да 

му я предава в брой. 

Участниците в Промоцията се съгласяват, че картовата сметка, свързана със съответната Участваща карта, която е използвана 

за извършване на съответното печелившо плащане, следва да е активна и валидна към момента на получаване на наградата. 

Ако сметката е закрита или блокирана (неактивна), Печелившият губи правото да получи възстановяване на сумата. В случай 

че Участващата карта не е активна, то Участникът губи правото си да получи възстановяване на сумата. Правилата по 

предходното изречение се прилагат и когато Печеливш Участник е получил наградата по сметката си, но се е отказал от нея 

(върнал я е на Организатора). 

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

Промоцията. В случай на такова забавяне съответният Допустим участник ще бъде надлежно уведомен преди изтичането на 

20-дневния срок, посочен по-горе. В случай че Участник не желае да получава награда/и по настоящата Промоция или 

Печеливш Участник иска да върне получена вече награда (възстановена сума) по настоящата Промоция, то той трябва да 

информира за това Организатора 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 15 октомври 2021 г. Съответният Участник ще получи информация с указания за това как следва да върне 

получената награда. 

Раздел 5. Отговорност 

Организаторът не носи 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. 

Организаторът не носи отговорност за забавяне при възстановяването на сумите, дължащо се на технически проблеми или 

забавяне в платежните услуги, предоставяни от организациите, издатели на картите. 

Организаторът не носи отговорност за технически проблеми при използването на Участващите карти. 

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

Организаторът не носи отговорност, ако в интернет сайта, където се извършва плащането, е невъзможно да бъде извършено 

плащане с Участваща карта. 

Раздел 6. Защита на личните данни 

За целите на Промоцията лични данни на физически лица няма да бъдат събирани или обработвани от Организатора. 

Раздел 7. 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 15 октомври 2021 г. 

Раздел 8. Приложимо право 

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

Евентуалните спорове относно провеждането на Промоцията между Допустими участници, притежатели на Участващи карти, и 

Организатора се решават по доброволен път. Ако това е невъзможно, те ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния 

съд в град София. 

 


