ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТИ
Кампания:
„Препоръчай и спечели“
Период на провеждане на кампания: 20.08.2019 г. – 30.11.2019 г. включително.
Участващи продукти в кампанията: потребителски кредит „Бързи пари“
Териториално покритие на кампанията: Република България
Организатор на кампанията: „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД
ЧЛЕН 1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА
Организаторът на кампанията „Препоръчай и спечели“ (по-нататък наричана „Кампанията“) е „ТИ БИ
АЙ Банк” ЕАД. Кампанията се извършва за и от името на „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД в съответствие със
следните Правила и регламенти (наричани по-нататък „Общи условия“), които са задължителни за
всички участници.
Общите условия са налични във всички офиси на Организатора, както и на адрес: www.tbibank.bg.
Организаторът си запазва правото да изменя настоящите Общи условия, като изменението ще бъде
своевременно публикувано.
ЧЛЕН 2. МЯСТО И ВРЕМЕ НА КАМПАНИЯТА
(1) Кампанията се провежда на територията на Република България.
(2) Кампанията се провежда съгласно настоящите Общи условия.
(3) Периодът, в който участник, изпълнил условията за участие ще може да се възползва от
Кампанията, започва на 20.08.2019 г. и ще продължи до 30.11.2019 г. – включително. Това е
последният ден, в който потребителите могат да се възползват от Кампанията и е обвързващ за „ТИ БИ
АЙ Банк” ЕАД.
(4) Всички награди от тази Кампания могат да се изискват само съгласно условията на настоящите
Общи условия, в противен случай те няма да се дължат от Организатора.
ЧЛЕН 3. УСЛОВИЯ, МЕХАНИЗЪМ И ПРАВО НА УЧАСТИЕ
Право на участие
(1) Участници в настоящата Кампания са само съществуващи клиенти на „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД, които
са получили чрез SMS или обаждане от Организатора покана за участие в кампанията „Препоръчай и
спечели“.
(2) В Кампанията нямат право да участват служители на „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, както и членове на
техните семейства.
Условия и механизъм на участие
(3) Всеки, който в офис на „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД или на един от следните телефонни номера - 0700
17 571 и *8242, е препоръчал друго физическо лице, което да сключи договор за потребителски кредит
„Бързи пари“ с Организатора в срок до 30 (тридесет) работни дни, от датата на препоръката се счита за
Участник в Кампанията и има право да получи следната награда:
• ваучери за пазаруване на обща стойност 20 лв. (двадесет лева) за всяко препоръчано лице.
(4) Награда получава всеки Участник, който е изпълнил следните условия:
4.1. Препоръчаното лице да не е имало договор за паричен кредит от „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД или ако
е имал, трябва да са минали най-малко 2 (две) години от датата на изплащането му до датата,
на която е препоръчан.
4.2. Препоръчаното лице не трябва да е получавало отказ за кредит от „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД в
последните 3 месеца.

4.3. Препоръчаното лице трябва да сключи договор за кредит с „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД до 30
(тридесет) работни дни от датата на препоръката и да не упражни правото си на отказ по чл. 29
от ЗПК в 14 дневен срок от сключването на договора за потребителски кредит.
ЧЛЕН 4. УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ
(1) Даден Участник ще има право да получи награда, ако е изпълнил условията по чл. 3, ал. 4.
(2) Ако Участникът препоръча едно и също лице в рамките на две различни кампании, то той ще бъде
възнаграден еднократно за първата (хронологично) препоръка, по която се сключи договор за кредит.
(3) Спечелил Участник, който не потърси наградата си до 30 дни след уведомяването му чрез СМС ще
изгуби правото си върху спечелената награда.
(4) Всички препоръки ще се получават и приемат от Организатора до 30.11.2019 г. включително.
(5) Всеки участник следва да има местожителство на територията на Република България.
ЧЛЕН 5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕТО ИМ
(1) Всеки участник, изпълнил условията, посочени в чл.3 и чл.4 от настоящите Общи условия ще бъде
зачетен като печеливш и ще получи награда.
(4) Всеки печеливш ще бъде уведомяван за наградата си посредством СМС, изпращан от
Организатора, на посочен от Участника телефонен номер.
(5) Всеки печеливш ще може да вземе наградата си в офис на Организатора, който е предварително
посочен от него в момента на даване на препоръката.
(6) Ваучерите ще бъдат предавани лично само на Участника с приемо – предавателен протокол, който
трябва да бъде подписан в два екземпляра (по един за печелившият и за Банката).
(7) Процент от печелившите, избрани на случаен принцип, ще бъдат потърсени от Организатора с цел
оценка на процеса и получаване на обратна връзка.
ЧЛЕН 6. ГРЕШКИ, НЕТОЧНИ СЪОБЩЕНИЯ
Организаторът на настоящата кампания „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД не носи отговорност за информацията,
която не отговаря на условията и указанията за защита на личните данни.
Възможни са технически грешки при отпечатване на част от рекламните материали. Валидни са
настоящите Общи условия.
ЧЛЕН 7. ОТГОВОРНОСТ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Организаторът на Кампанията ще връчи наградите на победителите съгласно описаната процедура в
текущите Общи условия.
Организаторът се задължава при обработването на личните данни на участниците в промоцията да
спазва разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент (Общ регламент относно
защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. В Политиката за поверителност на “ТИ БИ
АЙ БАНК” ЕАД, наличен на интернет сайта на Банката – www.tbibank.bg и в банковите салони, е
посочена информацията за „ТИ БИ АЙ БАНК” ЕАД като администратор на лични данни за целите и
основанията за обработване на личните данни, за категориите лични данни, които Банката обработва,
за получателите на личните данни, за правата във връзка с обработването на личните данни и начина,
по който могат да се упражнят, както и сроковете за съхранение на данните.
(1) Данните на всички участници ще бъдат съхранявани от Организатора в база данни.
ЧЛЕН 9. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ
(1) Организаторът няма задължение да предостави награда/и на Участник, който не отговаря на
условията за допустимост, описани в чл.4 и чл.5 на настоящите Общи условия, както и ако за
спечелването на награда е използвана невярна или подвеждаща информация.
(2) Като участва в тази Кампания, всеки Участник приема и се съгласява с всички клаузи на Общите
условия, дава изричното си съгласие предоставените от него данни да бъдат обработвани от
Организатора и се задължава да бъде отговорен в действията си, които извършва във връзка с
Кампанията.
ЧЛЕН 10. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ ИЛИ НА НАГРАДА В КАМПАНИЯТА
Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието
си в Кампанията. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Капанията или от

получаване на награда при нарушаване на което и да било от условията по нея или което направи опит
да получи награда чрез измама или чрез предоставяне на неверни данни.
ЧЛЕН 11. СПОРОВЕ
(1) Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с
участието си в Кампанията. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Кампанията,
при нарушаване на което и да било от условия по нея или което направи опит чрез измама да получи
награда.
(2) В случай на потенциален конфликт между организатора и участниците в кампанията, конфликтът се
разрешава по взаимно съгласие. Ако това не е възможно, участващите страни предоставят конфликта
за разрешение пред компетентния български съд.
ЧЛЕН 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ
(1) Организаторът запазва правото си да прекрати промоционалната кампания по всяко време, но само
след като уведоми обществеността относно невъзможността за продължаване на кампанията поради
обективни причини, независещи от желанието на организатора и извън неговия контрол.

