
Правила на промоционална кампания на Visa и ЦКБ “Дигитализирай своята Visa, 

извърши плащане и участвай за награда” 

1. ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ 

1.1. Кампанията “Дигитализирай своята Visa, извърши плащане и участвай за награда” 

(наричана от тук нататък Кампанията/Промоционалната кампания) се организира и провежда 

от Централна Кооперативна Банка АД, с ЕИК 831447150, със седалище и адрес на управление в 

град София, бул. Цариградско шосе 87 (наричано от тук нататък Банката“/ “банка 

ЦКБ”/„Организатора“).  

1.2. Промоционалната кампания се провежда съгласно условията на настоящите Правила 

(наричани от тук нататък „Правила “). 

 

2. ДЕФИНИЦИИ  

За целите на тези Официални правила: 

КАРТА - валидна дебитна или кредитна карта Visa, издадена от Централна Кооперативна Банка 

АД преди началото на Кампанията; 

ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ/БАНКА Централна Кооперативна Банка АД, която е издател 

на карти Visa; 

КАРТОДЪРЖАТЕЛ – всяко физическо лице, притежател на валидна дебитна или кредитна 

карта Visa, издадена от Централна Кооперативна Банка АД, притежател на 

регистрирана/токенизирана карта, издадена преди 01.08.2022 година.  

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ/ТОКЕНИЗАЦИЯ се нарича техническата възможност/процес Visa 

картата да се добавя/регистрира за използване за разплащане чрез мобилно устройство. 

СМЕТКА означава сметката на Картата, отворена на името на Картодържателя на Издателя. 

СПОРАЗУМЕНИЕ означава споразумението между Картодържателя и неговия Издател по 

отношение на издаването на Картата. 

„BIN“ означава идентификационен номер на банката. 

ДОПУСТИМА ПОКУПКА/И означава всяка транзакция местна или международна във 

физически обекти и онлайн с кредитна или дебитна карта Visa издадена от ЦКБ , извършена с 

Картата при спазване на настоящите Правила. 

УЧАСТНИК се нарича картодържател, който е направил поне 1 мобилно плащане с карта Visa 

от Централна Кооперативна Банка АД в един от периодите на Кампанията; 

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 Централна Кооперативна Банка АД- 

https://www.ccbank.bg, където ще са достъпни през целия период на Промоционалната 

кампания по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.  

https://www.ccbank.bg/


3.2.      Централна кооперативна Банка си запазва правото да допълва или променя едностранно 

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

страницата на ЦКБ https://www.ccbank.bg   

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 от 00:00 часа на 01.08.2022 г. до 23:59 часа на 

30.09.2022 г. Периоди на кампанията:  

Първи период:  

От 00:00 часа на 01.08.2022 г. до 23:59 часа на 31.08.2022г.  

Втори период:  

от 00:00 часа на 01.09.2022 г. до 23:59 часа на 30.09.2022г.  

ЦКБ 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 

Банка ЦКБ https://www.ccbank.bg  

 

5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

5.1. Право на участие в Промоционалната кампания има всяко физическо 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 лице, което е 

притежател на валидна карта Visa, издадена от Банка ЦКБ България преди началото на 

кампанията. 

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

5.4. Участието в Промоционалната кампания е обвързано с използване на карта Visa® за поне 1 

мобилно плащанe в един от периодите, описани в т. 4.1.  

5.6. ЦКБ АД 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 И ТЕГЛЕНЕ 

6.1. В промоционалната кампания участва всеки картодържател който е направил поне 1 

плащане чрез мобилно устройство. С карта Visa от ЦКБ в рамките на един от периодите по чл. 

4.1. 

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

на награда в Кампанията. 

https://www.ccbank.bg/
https://www.ccbank.bg/


6.4. Колкото повече покупки се реализират при условията на настоящите Правила, толкова по- 

големи са шансовете на съответния участник да бъде изтеглен като печеливш. 

6.5. Организаторът не поставя ограничение относно търговците, чиято собственост са 

съответните търговски обекти, нито относно закупените стоки или услуги. 

6.6. Всеки Картодържател може да бъде изтеглен само един път в рамките на кампанията.  

6.7. В рамките на кампанията от „Организатора“ ще бъдат раздадени общо 9 награди, както 

следва: 

• 3 x почивки за двама в Малдиви; 

• 3 x Iphone 13 128; 

• 3 x смартчасовник. 

6.8. Участие в тегленията за награди, избирането на печелившите и предоставянето на наградите 

се извършва при спазване на следните условия:  

6.9. След края на кампанията, Организаторът тегли общо 9 печеливши в рамките на кампанията, 

които са изпълнили условието: 1 (едно) мобилно плащане (за стоки и услуги). 

Датата за теглене на наградите е, както следва: 

● тегленето се извършва на 6 октомври, 2022 г. 

 6.10. Тегленето на печелившите ще бъде на случаен принцип. При тегленето на наградите ще 

бъдат изтеглени по 3 резервни участници за всяка от наградите.  

6.11. Печелившите картодържатели ще бъдат уведомявани за спечелените награди чрез:  

· Телефонно обаждане на предоставения от картодържателя телефон номер за контакт; или  

· Изпращане на съобщение по електронната поща, предоставена от картодържателя.  

6.12.В период от 5 работни дни след изтегляне на печелившите участници Организаторът се 

задължава да извърши поне 2 телефонни обаждания до всеки печеливш, всяко в различни дни 

и да изпрати поне 1 съобщение по електронна поща.  

6.13. Ако Печеливш участник не бъде открит в 10 /десет/дневен срок, откаже да получи 

наградата, не потвърди, че желае да я получи 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. 

6.14. Централна Кооперативна Банка не носи отговорност, в случай че участникът не е 

предоставил валидни данни за контакт. 

6.15. Всички награди ще бъдат предоставяни в срок до 30 (тридесет) работни дни след датата, на 

която всеки Печеливш върне информация за избрания от него начин на получаване на 

наградата. 

6.16. Всяка от страните по настоящата кампания се съгласява да полага дължимата грижа за 

законосъобразното обработване на лични данни на участници в промоционалната кампания, 

при стриктно прилагане на минимално необходимите и дължими мерки за сигурност съгласно 

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и 

Закона за защита на личните данни. Определянето на Печелившите участници съгласно 

настоящите правила се осъществява, без да се обработват лични данни. Лични данни се 

обработват единствено при уведомяване и предоставянето на наградите в съответствие с 



вътрешните правила и политики за поверителност, публикувани на адрес: 

https://www.ccbank.bg/bg/za-ckb/gdpr . 

 

7. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ  

7.1 Организаторът има ангажимент да се свърже с победителите чрез съобщение, изпратено на 

e-mail адреса, посочен във формата за контакт, и чрез обаждане по телефона.  

7.2 Всеки, спечелил награда, има възможност да я получи лично в офис на банката след 

представяне на официален документ за самоличност.  

7.3. Всеки Печеливш участник следва да попълни и подпише декларация за получаване на 

наградата, като представи своите три имена, ЕГН и да предостави своя подпис, че е получил 

съответната награда 

7.4. Наградите се връчват във вида, в който са обявени, не могат да се заменят с други или да се 

предоставя паричната им равностойност. 

7.5. Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица предметни награди на 

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

7.6. Данъкът се декларира и внася от Печелившия.  

7.7. Всяка награда, получена от участие в кампанията, след като бъде изтеглена и получена от 

печелившия, подлежи на облагане по силата на Закона за данъците върху доходите на 

физически лица. 

8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО 

8.1 Закриването на сметка или карта ще се счита за желание на Картодържателя да прекрати 

участието си в Кампанията. По всяко време по време на Кампанията, Организаторът има право 

да прекрати участието на Картодържателя в Кампанията. 

9. ОТГОВОРНОСТ 

9.1. Организаторът не отговаря и не може да бъде привлечен като страна по съдебни дела, 

свързани с невъзможност за ползване на наградата, настъпила поради независещи от тях 

причини. 

9.2. Организаторът не носи 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 . 

https://www.ccbank.bg/bg/za-ckb/gdpr

