
Правила на промоционална кампания на Mastercard® “Travel with Premium 

Pay and Get ” (само за финансови институции) 

1. ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ 

1.1. Промоционална кампания на Mastercard „Premium Pay and Get” (наричана от 

тук нататък „Кампанията“/„Промоционалната кампания“) се се реализира под 

ръководството на Mastercard Europe SA, белгийско акционерно дружество 

(„Mastercard”). 

1.2. Кампанията се организира и провежда от „МАККАН ЕРИКСОН СОФИЯ” ООД с 

ЕИК 121003246, със седалище и адрес на управление в град Нови Искър, ул. 

“Търговска“ №15 (наричано от тук нататък 

„МАККАН“/“Агенцията“/“Организатора“). 

1.3. Промоционалната кампания се провежда съгласно условията на настоящите 

Правила (наричани от тук нататък „Общи условия“) от името на Финансовите 

институции.  

  

2. ДЕФИНИЦИИ  

За целите на тези Официални правила: 

КАРТА – валидна дебитна или кредитна карта Mastercard, издадена от банка или 

финансова институция, находящи се на територията на Република България. 

ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ е всяка българска банка или финансова институция, 

която е издател на карти Mastercard. 

КАРТОДЪРЖАТЕЛ – всяко физическо или юридическо лице, притежател на 

валидна дебитна или кредитна карта Mastercard, издадена от банка или финансова 

институция, находящи се на територията на Република България 

УЧАСТНИК се нарича картодържател, който е реализирал поне 5 плащания в 

рамките на Кампанията, с картата си Mastercard в някой от търговските 

категории/обекти, посочени в чл. 5.4 от настоящите Правила.  

АГЕНЦИЯТА - „МАККАН ЕРИКСОН СОФИЯ” ООД с ЕИК 121003246, със седалище 

и адрес на управление в град Нови Искър, ул. “Търговска“ №15 

ПЕЧЕЛИВШ се нарича Участник, който бъде изтеглен като печеливш.  



  

3. ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ 

 3.1. Правилата са изготвени съгласно изискванията на българското 

законодателство и ще бъдат публикувани на интернет страницата на 

Mastercard www.mastercard.bg/travel, където ще са достъпни през целия период на 

Промоционалната кампания по начин, който позволява тяхното съхраняване и 

възпроизвеждане.  

3.2. Mastercard си запазва правото си да допълва или променя едностранно 

настоящите Правила, като промените ще влизат в сила след публикуването им на 

интернет страницата на Mastercard www.mastercard.bg/travel. 

3.3. С участието си в Промоционалната кампания участниците се обвързват с 

настоящите Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на 

Промоционалната кампания.  

3.4. Промоционалната игра и настоящите Правила са изготвени в съответствие със 

законодателството на Република България. За неуредените в тези Правила 

хипотези се прилага българското законодателство. 

      

4. СРОК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА 

4.1. Промоционалната кампания се провежда в рамките на три периода, както 

следва: 

Първи период -  от 00:00 часа на 01.07.2021 г. до 23:59 часа на 31.07.2021 г., вкл.      

Втори период -  от 00:00 часа на 01.08.2021 г. до 23:59 часа на 31.08.2021 г., вкл. 

Трети период -  от 00:00 часа на 01.09.2021 г. до 23:59 часа на 30.09.2021 г., вкл. 

     Mastercard си запазва правото да удължава периода на Промоционалната 

кампания или да прекратява предсрочно провеждането на Промоционалната 

кампания чрез изменение на настоящите Правила, като промените ще влизат в 

сила след публикуването им на интернет страницата на 

Mastercard www.mastercard.bg/travel. 

  

5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

http://www.mastercard.bg/travel
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5.1. Право на участие в Промоционалната кампания има всяко физическо или 

юридическо лице, което е приело настоящите Правила и отговаря на описаните 

по-долу допълнителни условия. 

5.2. Право на участие в Промоционалната кампания има всяко физическо или 

юридическо лице, което е притежател на валидна Карта Premium Mastercard®, а 

именно Mastercard Gold, Mastercard Platinum, World Elite Mastercard или Mastercard 

Business     . 

5.3. В Промоционалната кампания могат да участват лица, навършили 18 години. 

5.4. Участието в Промоционалната кампания е обвързано с извършване на поне 5 

плащания от страна на картодържаттел в рамките на един от периодите, посочени 

в чл. 4.1, в една или повече от една от следните търговски категории:        

• 4722 (туристически агенции и туроператори); 

• 4784 (пътни такси, винетки); 

• 5541 (бензиностанции с или без допълнителна услуга) 

• 5542 (дозатор за гориво, автоматизиран) 

• 5811 (заведения за обществено хранене); 

• 5812 (места за хранене, ресторанти);  

• 5813 (барове, коктейл барове, дискотеки, нощни клубове, таверни, места за 

продажба на алкохолни напитки); 

• 5814 (ресторанти за бързо хранене); 

• 7011 (места за настаняване – хотели, мотели, комплекси – некласифицирани 

другаде); 

• 7013 (Хотели и мотели);  

• 7032 (развлекателни и спортни лагери); 

• 7033 (къмпинзи); 

• 7991 (туристически атракции и изложения); 

• 7996 (Увеселителни паркове, карнавали, циркове, гадатели); 

• 7999 (развлекателни услуги – непосочени на друго място). 

5.5. Служителите на Организатора и Mastercard, негови дъщерни дружества, 

филиали, участващи в организирането и провеждането на Промоционалната 

кампания, както и членове на техните семейства (деца и съпрузи), не могат да 

участват в Промоционалната кампания. 

5.6. Организаторът има право по своя преценка и без предизвестие да изключи 

участник от Промоционалната кампания, включително, но не само, ако не отговаря 



на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое 

от правилата на Промоционалната кампания. 

  

6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ  

6.1. В промоционалната кампания участва всеки притежател на валидна карта 

Premium Mastercard®, а именно Mastercard Gold, Mastercard Platinum, World Elite 

Mastercard или Mastercard Business и е извършил най-малко 5 плащания в една или 

повече от търговските категории по чл. 5.4 в България или чужбина в рамките на 

един от периодите, посочен в чл. 4.1. 

6.2. При спазване на условията по 6.1, участникът автоматично участва в томбола 

за спечелване на награда в Кампанията.  

6.3. Колкото повече покупки се реализират при условията на настоящите Правила, 

толкова по-големи са шансовете на съответния участник да бъде изтеглен като 

печеливш. 

6.4. В края на всеки отделен период, Агенцията тегли печелившите за съответния 

период. 

6.4.1. Агенцията няма достъп до данни относно извършените транзакции. 

6.4.2. Печелившите се теглят на база на криптирана информация чрез 

специализиран софтуер. 

6.5. След изтеглянето на Печелившите, Агенцията изпраща искане към отделните 

финансови институции и/или банки, издатели на картите Mastercard, относно 

имената, телефон за връзка и e-mail на печелившите картодържатели. Финансовите 

институции и/или банките, в качеството си на Администратор на лични данни, 

предоставят на Агенцията горепосочената информация. 

6.6. Агенцията, в качеството си на администратор на наградите и Организатор, се 

свързва с победителите, относно условията за получаване на наградите. 

  

7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ. ТЕГЛЕНЕ. 

7.1. Наградите в Промоционалната кампания са общо 60 броя.  

Наградите предсталяват: 



1. 3 броя ваучери за наем на къща със 7 спални и външно джакузи в Банско 

за период от един месец, както следва: 

За първи период: 04.01. – 04.02.2022 г. 

За втори период: 05.02. – 05.03.2022 г. 

За трети период: 06.03. – 06.04.2022 г. 

2. 3 броя ваучери за двама за Приключение за двама. 

3. 9 броя ваучери за спа студио в Пирин Глоф клуб 

4. 45 броя ваучери за туристическа агенция на стойност от 100 евро. 

7.2. Печелившите участници за съответния период ще бъдат теглени след 

приключване на всеки един от периодите на Кампанията чрез специализиран 

софтуер пред нотариус. За избягване на съмнение, датите на тегленето на 

наградите ще бъдат не по-късно от 14 дни след приключване на съответния 

период. 

При тегленето на наградите ще бъдат изтеглени по 3 резервни участници за всяка 

от наградите. 

7.3. В срок до 7 работни дни след тегленето имената на печелившите се публикуват 

на интернет страницата на Mastercard www.mastercard.bg/travel. Организаторът 

няма ангажимент да публикува резервните изтеглени Участници. 

7.4. В срок до 10 работни дни, считано от публикуването на печелившите 

участници по реда на чл.7.3., Агенцията се свързва с всеки печеливш Участник 

посредством електронна поща.  

7.5. Всеки печеливш следва да потвърди по електронна поща до Агенцията в 

отговор на уведомителното писмо, получаването на наградата си в срок до 10 

календарни дни след получаване на известието. 

7.6. Наградите описани в точки 7.1.3 се изпращат чрез куриер в срок до 30 

календарни дни след изтегляне на победителите, след подаден адрес от страна на 

печелившия участник. 

7.7. Получаването на наградите описани в точки 7.1.1 и 7.1.2 се уточнява 

допълнително с Агенцията в срок до 30 календарни дни след изтегляне на 

Победителите. 

7.8. Всеки Печеливш участник следва да попълни и подпише декларация за 

получаване на наградата, като представи своите три имена, ЕГН, постоянен адрес 

по лична карта и телефон за връзка. 

http://www.mastercard.bg/promo


7.9. Агенцията не носи отговорност за неполучена пратка при подадени грешни 

данни за доставка и няма ангажимент за повторно й изпращане. 

7.10. Наградата се изпраща с куриер по избор на Агенцията.  

7.11. Ако Печеливш участник не бъде открит от Агенцията, откаже да получи 

наградата, не потвърди, че желае да я получи в срок до 7 календарни дни след 

уведомяването за спечелената награда, не окаже необходимото съдействие по 

смисъла на настоящите Правила във връзка с придобиване на наградата, 

участникът губи правото да получи наградата. В посочените случаи наградата се 

предоставя на резервен участник, съгласно реда на тяхното изтегляне, който ще 

бъде уведомен съгласно правилата описани по-горе. 

7.12. Наградите се ползват съобразно условията, посочени на ваучерите, и съгласно 

указанията на съответния доставчик на услуга.  

  

8. ДЕКЛАРИРАНЕ НА НАГРАДИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ 

ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА 

8.1. Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица предметни 

награди на стойност над 100.00 лева се облагат с т. нар. окончателен данък. 

Данъкът се декларира и внася от Агенцията. 

                                                                                                                 

9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ 

9.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоционалната 

кампания по всяко време, без значение от причината. В тези случаи на 

уУчастниците не се дължи компенсация. 

  

10. ОТГОВОРНОСТ 

10.1. Агенцията, Финансовата институция и Mastercard не отговарят и не могат да 

бъдат привлечени като страна по съдебни дела, свързани с невъзможност за 

ползване на наградата, настъпила поради независещи от тях причини. 



10.2. Агенцията и Mastercard не носят отговорност за технически проблеми, 

свързани с участие в Кампанията, в случай че не са по вина на Организатора, както 

и не отговарят за действия на трети лица като куриери, доставчици на услуги и др. 

10.3. Агенцията и Mastercard не носят отговорност и няма да дължат каквото и да е 

обезщетение при неправомерно подаване на лични данни от страна на участници 

при участие в Кампанията. 

10.4. Агенцията е Организатор на Промоционалната кампания и отговаря за 

тегленето на печелившите и предоставянето на наградите. Независимо че 

Mastercard подпомага предоставянето на наградите от страна на Агенцията, 

Mastercard не носи отговорност за действията на Агенцията и предоставянето на 

наградите, като в случай на оплаквания или други въпроси участниците следва да 

се обръщат към Агенцията. 

11. СПОРОВЕ 

11.1. Всички спорове, възникнали между Организатора и Участниците в 

Промоционалната кампания, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че 

това не е възможно, страните имат право да отнесат спора пред компетентния 

български съд в град София по законите на Република България. 

11.2. Оспорвания от Участници във връзка с провеждането на Промоционалната 

кампания, които възникват по време на Кампанията могат да бъдат изпращани 

писмено или по електронна поща на адресите, посочени в тези Правила. Участник 

трябва да изпрати оспорването до 3 дни от крайната дата на Промоционалната 

кампания. След тази дата оспорвания няма да бъдат разглеждани. 

11.3. Настоящите Правила са обвързващи по отношение на всички участници и 

наградени в Промоционалната кампания и решенията на Организатора са 

окончателни по отношение на всички въпроси, свързани с Промоционалната 

кампания. 

11.4. В случай на противоречие между българската и английската версия на 

настоящите Правила, се прилага българската версия. 

  

В случай  на въпроси и оплаквания Агенцията определя следните свои контакт 

Лице за контакт: Радослав Радев 

Адрес: office@mccann.bg 


