
Правила на кампания „Промоция с дебитни и кредитни карти VISA с 

олимпийски дизайн” от Fibank 

 

1. Организатор: „Първа инвестиционна банка" АД (Fibank) 

2. Период: 

• Начало: 04.02.2020 г. 

• Край: 31.03.2020 г., включително. 

 

3. Участници: 

3.1. В промоционалната кампания могат да участват всички дееспособни физически лица, които в 

периода на кампанията подадат искане за издаване на дебитна или кредитна карта от посочените в 

т.3.2  

3.2.Банкови карти (Карти) 

В промоцията участват карта VISA Debit с олимпийски дизайн и кредитна карта VISA Paywave Classic с 

олимпийски дизайн от Fibank  

 

4. Механизъм за участие и условия в тегленето на наградите: 

4.1. Всеки клиент заявил и получил дебитна и/или кредитна карта от посочените в т. 3.2. автоматично 

получава право, без да е необходимо допълнителна регистрация от негова страна да участва за 

спечелването на обявените награди: 

• Награди  

- спортен аксесоар /общо за периода: 100 бр./ 

 

- Уикенд за двама в Кемпински хотел Гранд Арена, гр. Банско с включени вечери в духа на японската 

традиция /общо за периода: 5 бр./* 

*Уикенд пакетът включва: двойна делукс стая с включени закуски за 2 нощувки, вечеря за 

първата вечер от престоя без включени напитки в ресторант Галерия /на бюфет или тристепенно 

меню/, вечеря за втората вечер от престоя: суши сет двама /избор на готвача/ + предварително 

избрано меню /ще бъде уточнено по време на резрвацията с туристическата агенция, спрямо избора 

на дата за ползване. Хотелът няма да работи в периода 04.04.-22.05.2020г. 

Пакетът не включва транспорт, обяд, услуги на допълнително заплащане от хотела или други 

от личен характер. 

 

- СПЕЦИАЛНА НАГРАДА – 1 бр. Пакет за двама с пътуване до люлката на олимпийските игри – 

Атина** 

**Пакетът включва: 

- Настаняване в 5 звезден хотел Марги в Атина /4 дни, 3 нощувки/ 

https://www.luxuryhotelsguides.com/?hotelid=12099&gclid=Cj0KCQiApt_xBRDxARIsAAMUMu-I6i4LUjKEJi5tbEjKKxt9yjq7SBjJqJdjuWUJIJfPYgpghCKDshMaAoBlEALw_wcB


- Първи ден/вечер – тематична вечеря 

Втори ден: Олимпийски тур преди обяд, Олимпийски игри/„В изследване на гръцката кухня“, 

опознаване на Атина; 

- Трети ден: уроци по водни спортове; 

- Четвърти ден: транспорт до летището, ако гостите изберат да останат до обяд или повторение 

на някоя от активностите от предходните дни /предварително зададени като вариант/. 

Пакетът може да бъде ползван само при следните дати: 23.07-26.07.2020 г., 30.07-02.08.2020 г., 07.08-

10.08.2020 г. 

Пакетът не включва: транспорт /включително самолетни полети, трансфери от и до летище/хотел/, 

летищни такси, изхранване и всякакви разходи от личен или друг характер, които не са описани тук. 

- Общо за периода 1 бр.  

Тегленето на печелившите за спечелването на обявените награди ще се извърши както е посочено в 

т. 5 от настоящите правила. 

 

5. Процедура за теглене и обявяване на наградите: 

5.1. Осигурените награди ще се раздават на спечелилите участници, чиито имена ще се изтеглят на 

случаен принцип, чрез специализиран компютърен софтуер, осигуряващ равен шанс за печалба на 

всички участници в присъствието на комисия в състав от трима души. 

5.1.2. Дата на теглене за наградите: 04.03.2020 и 03.04.2020 г. 

 

5.2. Всеки от спечелилите участници ще бъде информиран за вида на спечелената награда и начина на 

получаването й от служител на Контакт центъра на Първа инвестиционна банка.  

5.3 Имената на спечелилите участници ще бъдат публикувани на уебсайта на Fibank, след дадено 

предварително съгласие на съответния участник. 

 

6. Получаване на наградата. 

6.1. Наградата се получава лично от спечелилия участник на място и дата, предварително 

определени от Първа инвестиционна банка и не се преотстъпва на трети лица. 

6.2. Не се допуска замяна на наградите както за други, така и за паричната им стойност.  

6.3. В случай, че спечелил участник, заяви пред Организатора, че се отказва от получаването на 

спечелената награда, в този случай Организаторът ще предостави наградата на следващия по ред 

изтеглен резервен участник. 

6.4. В случай че награда е спечелена от участник, който не може да бъде открит до 3 работни дни от 

изтеглянето му, то съответната награда ще бъде предоставена на следващия по ред изтеглен 

резервен участник. 

 

7. Допълнителни условия за кредитни карти VISA с олимпийски дизайн” от Fibank 

7.1. Всеки клиент, който в периода на промоцията по т.2 по- горе е подал искане за издаване на Visa  

Classic payWave от Fibank с олимпийски дизайн, одобрен е, и е получил своята карта, ще може да я 

използва при следните промоционални условия: 



 
• Без такса за поддръжка на картата за първите 12 месеца от издаването на картата. 
• Без лихва за първите 4 отчетни периода, а след изтичане на промоционалния период 

фиксирана годишна лихва в размер на 16% при плащане на ПОС и фиксирана годишна лихва в 
размер на 18% за теглене на пари в брой.  
 
Пример за ГПР при стандартни лихвени условия, без отчитане на промоционалната лихва:  
17,48 %, при разрешен кредитен лимит  в размер на 3000 лв., за  срок от 12 месеца, месечно 
заплащане на минимална погасителна вноска в размер на 3% от сумата за погасяване (но не 
по-малко от 10 лв.) и при следните допускания: сумата е усвоена изцяло в началото на срока 
чрез терминално устройство ПОС, при годишен фиксиран лихвен процент 16 %  и без такса за 
поддръжка на картата за първата година, общо дължима сума в размер на 3486,67 лв. 

 
  

7.2. При наличие на вече издадена кредитна карта от Fibank промоционалните условия по т.7.1. важат 

само за картата, издадена в периода на промоцията, при условие че до 31.07.2020 г. клиентът запази 

притежаваната на негово име кредитна карта от Fibank и не закрие сметка към нея. 

7.3. Банката има право да прекрати промоционалните лихвени условия по карта на клиент, който 

просрочи плащанията си повече от 30 (тридесет) дни, от датата на падежа на всяко дължимо плащане 

към Банката, съгласно договора за издаване на карта. 

7.4. Размерът на приложимите за картата такси се определя от вида на картата, съгласно действащата 

към датата на подписване на договора тарифа на Банката. 

 

8. Допълнителни разпоредби.  

8.1. Спечелилите участници се съгласяват да бъдат снимани, записвани и да участват в публични 

прояви на Организатора с рекламен характер, без да получават допълнително възнаграждение за това. 

8.2. Организаторът може да прекрати промоцията или да направи известни промени в съответните 

награди или условия в промоцията, по причини които не зависят от неговия контрол, поради 

форсмажорни обстоятелства, които да повлиаят на процедурата и изпълнението на промоцията, като 

решения на институциите, състояние на война, природни бедствия и други. В тези случаи на 

участниците не се дължи компенсация. Промените се обявяват по подходящ начин. Промените влизат 

в сила от момента на публикуването им на страницата на Организатора на адрес www.fibank.bg. 

8.3. Участниците също така се съгласяват с решенията на Организатора относно периода на 

провеждане на промоционалната кампания и други промени, свързани с изпълнението на активността 

на участниците. 

8.4.Организаторът не е отговорен за ситуации, в които спечелил участник не може да бъде открит  или 

не може да получи награда, за чието спечелване е изтеглен   

9. Данни 

9.1. С предоставяне на данните за издаване на исканата карта от посочените в т.3.2 карти се счита, че 

участникът заявява съгласието си за участие в промоционалната кампания, приема условията на 

настоящите Правила.  В случай, че клиент не желае да бъде включен в тегленето на обявените  награди, 

може да заяви това писмено пред Организатора като посети офис на Fibank или подаде писмено 

заявление за отказ чрез конакт центъра на Банката на call@fibank.bg, или заяви отказ по телефон на 

номер *2265 

mailto:call@fibank.bg


9.2. Лични данни - Организаторът „Първа инвестиционна банка" АД е администратор на лични данни 

съгласно Закона за защита на личните данни и обработката на личните данни на участниците се 

извършва съгласно договора сключен при издаване на картата и предварителна информация относно 

обработване на лични данни съгласно чл.13 и чл.14 от Регламент (ЕС) 2016/679, която Организаторът 

осигурява на разположение в банковите салони и на интернет страницата си на адрес www.fibank.bg. 

С подаване на искане за издаване на карта, участникът се съгласява с участие в промоцианалните 

условия съгласно настоящите Правила, както и дава съгласието си данните му да бъдат обработвани 

от Организатора за целите на провеждане на промоционалната кампания.  

При спазване на законовите изисквания е възможно Организатора да разкрие Ваши лични данни на 

лица, ангажирани с предоставяне на наградите. Подобно разкриване на данни се осъществява само 

при наличие на причина за това и въз основа на поет от получателя ангажимент да осигури адекватно 

ниво на защита. Всички лични данни ще се събират, обработват и съхраняват при условията на Закона 

за защита на личните данни 

 

http://www.fibank.bg/

