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ПРОМОЦИОНАЛНИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯ
НА „ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
„Върни първи кредит до 600 лева в рамките на 30 дни без оскъпяване“

I. Организатор на кампанията
1. Организатор на кампанията е „ПРОФИ КРЕДИТ България“ ЕООД,
регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК
175074752, със седалище и адрес на управление град София, бул.
България 49, бл.53Е, вх. В, ет. 7.
2. Решението на „ПРОФИ КРЕДИТ България” ЕООД за провеждане на
кампанията съгласно настоящите условия е окончателно и задължително
за всички негови Участници.
II. Описание и участници:
1. Промоционалните условия важат само за нови клиенти, които в периода
01.07 – 31.08.2021 г. кандидатстват за и усвоят първи кредит от ПРОФИ
КРЕДИТ България с размер от 100 до 600 лева и със срок на изплащане 4,
7 или 11 месеца и се отнасят само за първия усвоен кредит с посочените
параметри.
1.1. За дата на кандидатстване за потребителски кредит се счита
датата, посочена в искането за отпускане на потребителския
кредит.
1.2. За дата на усвояване на потребителския кредит се счита датата, на
която сумата е наредена по посочения от кредитоискателя в
искането за отпускане на потребителски кредит начин на
изплащане на кредита.
2. В случай че клиентът (КЛ) върне усвоената главница (сума на кредита),
посочена в раздел VI от сключения договор за потребителски кредит
(ДПК) в срок до 30 календарни дни от датата на усвояване, то КЛ не
дължи възнаградителна лихва, възнаграждение при закупена
допълнителна услуга, обезщетение за предсрочно погасяване по т. 7.2.2.
от ОУ към ДПК и лихви за забава. В този случай не се прилагат и
разпоредбите на т. 7.1 и т. 7.2. от ОУ. Промоционалните условия не

обхващат таксите, начислявани за извършени от КР услуги по Тарифа за
таксите на ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД. КЛ не е необходимо да
уведомява или информира по някакъв начин Организатора за
намерението си да се възползва от промоционалните условия.
3. В случай че КЛ не се възползва от промоционалните условия по-горе не
върне усвоената главница (сума на кредита) в срок до 30 календарни дни
от датата на усвояване, КЛ се задължава да изплаща кредита в
съответствие с условията на подписания от него ДПК, ОУ и погасителен
план към ДПК.
III. Период на провеждане на кампанията:
01.07.2021 – 31.08.2021 г.
IV. Териториален обхват
Кампанията се провежда на територията на Република България.
V. Публичност
Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия
период на продължителност на кампанията и до един месец от изтичането
му на интернет страницата на „ПРОФИ КРЕДИТ България“ ЕООД на адрес
www.proficredit.bg, секция „Общи условия“ и в офисите на компанията,
където всеки заинтересован може да се запознае с тях.
VI. Лични данни
1. Кампанията се провежда при спазване изискванията на
законодателството за защита на личните данни. С попълването на искане
за отпускане на потребителски кредит и прилежащата към него
Декларация във връзка с обработката на личните данни на
кредитоискателя, последният се съгласява изрично неговите лични
данни да бъдат обработвани от “ПРОФИ КРЕДИТ България” ЕООД в
качеството му на администратор на лични данни за посочените в нея
цели и срокове.
2. Данните на всички участници ще бъдат обработвани допълнително с цел
участието им в настоящата кампания и ще бъдат обработвани и
съхранявани от ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД в база данни при
спазване на настоящите условия, декларацията за обработка на личните
данни, политиката за обработка на лични данни и изискванията на
законодателството за защита на личните данни.
VII. Заключителни разпоредби

1. Организаторът си запазва правото по негова преценка да промени срока
на настоящите промоционални условия, което следва да бъде обявено
и достъпно за всички участници съобразно раздел V. „Публичност“.
Всеки участник може да отиде на място в офисите на „ПРОФИ КРЕДИТ
България“ EOOД, да позвъни на номер 0700 17 011 (на цената на един
градски разговор) или да посети корпоративната уеб страница
www.proficredit.bg, където да получи необходимата му допълнителна
информация, свързана с кампанията.
2. Всеки евентуален спор между Организатора и участниците в кампанията
се решава по взаимна уговорка. В случай че такава не може да бъде
постигната, пред съответния съд в гр. София.

