Правила за участие в кампанията „Пари, заредени с късмет“,
организирана от Финтех Сървисиз ЕАД

1. Период на кампанията
Кампанията стартира на 01.03.2017 г. и приключва на 30.04.2017 г.
2. Организатор на кампанията
Организатор на кампанията е Финтех Сървисиз ЕАД, с ЕИК 200661612, наричан по-долу ОРГАНИЗАТОРЪТ.
3. Територия на провеждане на кампанията
Кампанията се реализира в търговската мрежа на ОРГАНИЗАТОРА и онлайн на официалния сайт
www.cashcredit.bg на ОРГАНИЗАТОРА. Комуникацията се извършва на официалния сайт на ОРГАНИЗАТОРА www.cashcredit.bg, в търговската мрежа на ОРГАНИЗАТОРА, както и в социалните мрежи - Facebook.com и
Instagram.
Кампанията се организира и провежда на цялата територия на Република България.
4. Награди
ОРГАНИЗАТОРЪТ предоставя безвъзмездно по един лотариен билет, за всеки клиент, усвоил кредит със срок
над 3 месеца и размер над 400лв в периода на провеждане на кампанията.
5. Механика на провеждане на кампанията
5.1. В кампанията участват всички желаещи, направили усвояване по кредит тип „Кредитна линия“ за срок на
връщане на сумата от 3 или повече месеца и размер на кредита от 400лв. или над 400лв.
5.2. Всеки клиент, усвоил кредит в периода на кампанията за предвидения срок и в предвидения размер,
независимо от канала, автоматично получава право на участие в нея.
6. Получаване на наградите
6.1. Желаещите ще получат подарък „лотариен билет“ при усвояване на кредита си.
6.2. Участниците, които изявят желание да получат „лотариен билет“ и при които усвояването се случва по
IBAN, могат да получат своя билет във всеки търговски обект на ОРГАНИЗАТОРА.
6.3. С участието си в кампанията, всеки участник предоставя доброволно на ОРГАНИЗАТОРА своето съгласие по
чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни по отношение на личните данни, които предостави във
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връзка с кампанията. ОРГАНИЗАТОРЪТ се ангажира по никакъв начин да не предоставят лични данни на
участниците на трети страни. Съгласието на участника се счита дадено изрично за служителите и
представителите на ОРГАНИЗАТОРА, ангажирани с провеждането на кампанията.
6.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с участници, в това число
да ги уведомява за факта, че не са спечелили.
7. Други Условия
7.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ определя правилата и условията, по които се провежда кампанията едностранно и има
право да ги изменя и допълва по своя преценка и по всяко време. Същият има право по всяко време да
преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на участник в нея, ако
същият не спазва установените правила и/или настоящите ПРАВИЛА.
7.2. Клиентите не могат да закупят лотарийни билети от търговските обекти на ОРГАНИЗАТОРЪТ.
7.3. Настоящите ПРАВИЛА се изменят и допълват едностранно от ОРГАНИЗАТОРА.
7.4. Действието на измененията и допълненията е в сила и обвързват участниците от момента на обявяването
им на интернет страницата www.cаshcredit.bg.
7.5. Участникът се индивидуализира в Кампанията посредством номер на договор, с който бива вписан за
участие в кампанията, както и чрез данните, попълнени от него в договора. ОРГАНИЗАТОРЪТ има
задължението да връчи наградата само на лицето, с което е разписал договора за кредит в периода на
кампанията.
7.6. Спечелената награда се предава, ако спечелилият участник отговаря на изискванията на настоящите
ПРАВИЛА и изяви желание да я получи.
7.7. Оспорването на резултатите от Кампанията, валидността и верността, на който и да е резултат от страна на
участник, няма действие спрямо ОРГАНИЗАТОРА.
7.8. Замяната на наградата с друго имущество няма да се извършва от ОРГАНИЗАТОРА и спечелилият участник
няма да има право да иска подобна замяна.
7.9. ОРГАНИЗАТОРЪТ не е отговорен за каквито и да е такси, данъци или глоби, които могат да възникнат във
връзка със спечелването на награда.
7.10. Тази кампания може да бъде прекратена и в случай на форсмажорни обстоятелства, включително
невъзможността на ОРГАНИЗАТОРА по причини, независещи от неговата воля, да продължи провеждането на
кампанията. От момента на обявяването на прекратяването на Кампанията на www.cashcredit.bg правата на
участниците да участват за спечелването на награда ще бъдат погасени.
7.11. При прекратяване на кампанията по реда на тези ПРАВИЛА няма да бъдат връчвани награди, както и
няма да им бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация.
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7.12. Всеки потенциален съдебен спор между ОРГАНИЗАТОРА на кампанията и участниците в кампанията ще
се решава извънсъдебно или в случай че това не е възможно – от компетентния български съд в град София.
7.13. С приемането на тези ПРАВИЛА всеки участник се съгласява посочените от него данни да бъдат
използвани от ОРГАНИЗАТОРА на кампанията Финтех Сървисиз ЕАД за анкетиране, маркетингови проучвания,
изпращане на електронни новини, пропорционални предложения, условия за участия в други състезания и
игри с обявени награди, както и други рекламни материали по време и след приключване на Кампанията.
Настоящите ПРАВИЛА влизат в сила от момента на обявяването им на страницата https://www.cashcredit.bg.

FINTECH SERVICES EAD
Zaharna Fabrika, 1 Kukush Str.
rd
Business centre “Electron”, 3 floor
1309 Sofia, Bulgaria

Mob.: +359 882 693307
Email: office@cashcredit.bg
Web: www.cashcredit.bg

