
Правила за участие в промоционална кампания:  

“Промоция с карта Mastercard® от Fibank“ 

1. Организатор: Първа инвестиционна банка АД (Fibank) 
1.1.Партньор: Mastercard 

2. Период: 
Начало:  09 септември 2019 г. 
Край:   31 октомври 2019 г. (включително). 

3. Участници: 

3.1. В Промоцията могат да участват клиенти на Fibank - физически лица, които в периода на 
промоцията са подали искане за издаване на кредитна или дебитна карта от посочените в т. 3.2  
от Първа инвестиционна банка АД и са одобрени от Банката. 

3.2. Картите, които участват в промоцията са: 

• Кредитни карти: 
 

 Mastercard® Pay Pass Standard,  
 Mastercard® Standard YES, 
 Mastercard® Gold, 
 Mastercard® Platinum. 

 
• Дебитни карти: 

 
 Debit MasterCard Paypass Standard,  

4. Всеки клиент, който в периода на промоцията е подал искане за издаване на една от 
посочените в т.3.2 карти, одобрен е, и е получил своята карта, ще може да я използва при 
следните промоционални условия: 

• За Кредитни карти: 
- Без такса годишна поддръжка на картата за първата година; 
- 0 % годишна лихва за първите 4 отчетни периода, след това стандартна лихва за 

продукта. 
 

• За Дебитни карти: 

 - Без такса годишна поддръжка на картата за първата година. 

5. Други условия 

5.1. Промоционалните условия важат за основна (първа) карти от, изброени в т. 3.2 и издадени 
през промоционалния период – 09.09.2019 – 31.10.2019 г. включително.   



5.2. Картите издадени, като допълнителна карта към сметката, към която е издадена първата 
карта, се ползват само от следното промоционално условие: 

- 0 % годишна лихва за първите 4 отчетни периода, след това стандартна лихва за 
продукта. 

 

5.3. Промоционалните условия са валидни при условие, че клиента изпълнява условията си по 
договора, и заплаща размера на минималната погасителна вноска и няма просрочени плащания 
повече от 30 (тридесет) дни, от датата на падежа на всяко дължимо плащане към Банката, както 
и при условие, че до 31.03.2020 г. титулярят не закрие вече издадена на негово име кредитна 
карта от Банката и сметка към нея.  


