Версия 01/ 01.03.2018г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯ
НА ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
„Вземи кредит с до 3 погасителни вноски подарък!“
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 Участници.
II. Период на провеждане:
Периодът за провеждане на кампанията е от 1.03.2018 г. до 30.04.2018 г. или до
изчерпване на предвиденото за периода на кампанията количество скреч карти.
III. Описание на кампанията:
1. В кампанията участва всеки кредитополучател (клиент), който в периода
на кампанията кандидатства за потребителски кредит от ПРОФИ КРЕДИТ
България ЕООД и сключи договор за такъв в офис на организатора.
2. При подписване на договора за потребителски кредит в офис на ПРОФИ
КРЕДИТ България ЕООД служител или сътрудник на организатора
предоставя на клиента възможността да си изтегли една скреч карта.
Всяка скреч карта е печеливша, като в полето за изтриване на същата има
текст, указващ какъв е подаръкът – „предметна награда“ или
„вноска/вноски подарък“.
2.1. В случай че клиентът изтрие скреч карта с надпис „предметна
награда“, същият има право да избере дали да получи брандиран (с
лого на организатора) ключодържател или брандирана (с лого на
организатора) чанта за пазаруване, в случай че не са изчерпани
количествата на някой от подаръците. Подаръкът се предоставя на
клиента от служител или сътрудник на организатора веднага в
офиса на ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД след изтриване на скреч
картата. При изчерпване на някой от двата вида подаръци, на
клиента се предоставя подарък от наличния вид.
2.2. В случай че клиентът изтрие скреч карта с надпис „вноска/вноски
подарък“, то същият получава до 3 погасителни вноски подарък по
сключения в периода на кампанията договор за потребителски
кредит, като броят и поредността на погасителните вноски подарък
се определя в зависимост от срока на договора за потребителски
кредит, както следва:
2.2.1. За потребителски кредити със срок за погасяване 4/ 7/ 11 месеца,
клиентът получава 1 погасителна вноска подарък, като същата е
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съответно 4-та/ 6-та/ 9-та по ред погасителна вноска, съгласно
погасителния план към договора.
2.2.2. За потребителски кредити със срок за погасяване 12/ 18/ 24
месеца, клиентът получава 2 погасителни вноски подарък – като
същите са съответно 7-ма и 12-та/ 12-та и 18-та/ 12-та и 24-та по
ред погасителна вноска, съгласно погасителния план към
договора.
2.2.3. За потребителски кредити със срок за погасяване 30/36 месеца,
клиентът получава 3 погасителни вноски подарък, като същите
са съответно 10-та, 20-та и 30-та/ 12-та, 24-та и 36-та по ред
погасителна вноска, съгласно погасителния план към договора.
2.3. Погасителните вноски - подарък се погасяват от и за сметка на
ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД в срок до падежа на всяка от тях,
съгласно актуалния погасителен план на клиента.
2.4. Клиентът няма право да избира коя по ред вноска да бъде погасена
от ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД.
2.5. В случай че Клиентът има право на промяна в погасителния план и
извърши отлагане на вноска/вноски, която/които е следвало да
получи като подарък по реда на раздел III, т. 2.2., същият ще получи
като подарък първата вноска съгласно актуалния погасителен план,
която не е отложена или намалена.
2.6. В случай че Клиентът има право на промяна в погасителния план и
извърши намаляване на вноска/вноски, която/които е следвало да
получи като подарък по реда на раздел III, т. 2.2., същият ще получи
като подарък погасяване на намалената вноска, а остатъкът от
подаръка до първоначалния размер на вноската – подарък,
определен съгласно първоначалния погасителен план, Клиентът
ще получи под формата на погасяване на следващата/следващите
вноска/вноски съгласно актуалния погасителен план.
3. За периода на кампанията от Организатора са осигурени общо 4000 скреч
карти, като 3600 от тях съдържат текст „предметна награда“, а 400
съдържат текст „вноска/вноски подарък“.
IV. Право на участие в кампанията:
1. Право на участие в кампанията има всяко пълнолетно дееспособно
физическо лице, което при подписване на договора си за потребителски
кредит в качеството си на кредитополучател в някой от офисите на ПРОФИ
КРЕДИТ България ЕООД, изтегли една скреч карта. Участието в
кампанията е обвързано с кандидатстване и сключване на договор за
кредит.
2. В кампанията нямат право да участват служители и сътрудници на
Организатора.
3. В кампанията нямат право да участват лица, които подписват договора за
потребителски кредит в качеството си на солидарни длъжници.
V. Начин на получаване на наградите:
1. Клиентите, спечелили „предметна награда“, ще получат такава от
служител или сътрудник на ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД, в офиса, в
който са подписали договора за потребителски кредит, веднага след
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изтриване на скреч картата и съгласно правилата, описани в раздел III, т.
2.1.
2. Клиентите, спечелили „вноска/вноски подарък“ ще получат същите под
формата на погасена от страна и за сметка на ПРОФИ КРЕДИТ България
ЕООД вноска/вноски, в съответствие с описаните в раздел III, т. 2.2. брой
и поредност.
VI. Случаи, в които кредитополучатели нямат право да получат до 3
погасителни вноски подарък:
1. Кредитополучатели, които са депозирали уведомление за отказ от
сключения в периода на кампанията договор за потребителски кредит в
законоустановения 14-дневен срок, губят правото си да получат като
подарък определените съгласно раздел III, т. 2.2. вноски.
2. Кредитополучатели, които са се възползвали от правото си да погасят
изцяло кредита си по сключения в периода на кампанията договор за
потребителски кредит преди изтичане на първоначално договорения
погасителен план или актуалния такъв, губят правото си да получат като
подарък определените съгласно раздел III, т. 2.2. вноски, които биха
падежирали след датата на предсрочното погасяване на кредита.
3. Кредитополучатели, които се възползват от правото да погасят частично
кредита си, губят правото да получат като подарък определените съгласно
раздел III, т. 2.2. вноски, които биха падежирали след датата на
последната погасителна вноска съгласно актуалния погасителен план
след извършеното частично предсрочно погасяване.
4. Кредитополучатели, които са допуснали просрочие с над 7 календарни
дни, по която и да е вноска по първоначалния и/или актуалния погасителен
план към договора за потребителски кредит, сключен в периода на
кампанията, губят правото си да получат като подарък определените
съгласно т. 2.2. вноски, падежиращи след датата на вноската, която е
просрочена.
5. Кредитополучатели, които сключат последващ договор за потребителски
кредит с ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД, по който допуснат просрочие
на която и да е вноска с повече от 60 календарни дни, губят правото си да
получат като подарък определените съгласно т. 2.2. вноски, падежиращи
след допуснатото просрочие по последващо сключения договор за
потребителски кредит.
VII. Допълнителни условия:
1. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставяните от него
данни във връзка с участието си в кампанията. Организаторът има право
да лиши всяко лице от участие в кампанията, при нарушаване, на което и
да е от условията по нея.
2. Като организатор на кампанията, ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД няма
задължение да удържа авансово данък общ доход върху стойността на
подаръка по чл. 35, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на
физическите лица, като в случай че такъв се дължи, същото е задължение
на печелившото физическо лице.
VIII. Определения:
Изброените по-долу термини в настоящите условия имат следното значение:
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1. Актуален погасителен план – погасителният план, подписан от
кредитополучателя от една страна и ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД в
качеството си на кредитор, от друга страна, поради упражнена възможност
за промяна на погасителния план на договора за потребителски кредит в
случай на закупен пакет от допълнителни услуги или поради упражнено
право на частично предсрочно погасяване на кредита.
2. Първоначален погасителен план - погасителният план, подписан от
кредитополучателя от една страна и ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД в
качеството си на кредитор, от друга страна, при сключването на договора
за потребителски кредит.
IX.Териториален обхват
Кампанията се провежда на територията на Република България.
X. Публичност на кампанията на ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД „Вземи
кредит с до 3 погасителни вноски подарък“
Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период
на продължителност на кампанията на интернет страницата на ПРОФИ КРЕДИТ
България ЕООД на адрес www.proficredit.bg и в офисите на компанията, където
всеки заинтересован може да се запознае с тях.
XI. Лични данни
1. Кампанията се провежда при спазване изискванията на Закона 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 кредитополучателя и солидарния длъжник, в случай че
има такъв, последните се съгласяват изрично техните лични данни да
бъдат обработвани от ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД в качеството му
на администратор на лични данни за маркетингово предлагане на изделия
и услуги от страна на ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД на предоставените
от участниците адреси за комуникация.
2. Със сключването на договор за потребителски кредит в периода на
кампанията клиентите, получили до три вноски подарък, дават своето
съгласие ПРОФИ КРЕДИТ България да публикува техните две имена и
населеното място, където са подписали договор за потребителски кредит
в периода на кампанията, като печеливши/ наградени в корпоративната
уеб страница www.proficredit.bg и фейсбук страницата на компанията.
3. Данните на всички участници ще бъдат съхранявани от ПРОФИ КРЕДИТ
България ЕООД в база данни при спазване на изискванията за Закона за
защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове.

XII.Заключителни разпоредби
1. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва
настоящите общи условия, като за целта промените следва да бъдат
обявени и достъпни за всички участници съобразно раздел X. „Публичност
на кампанията „Вземи кредит с до 3 погасителни вноски подарък“. Всеки
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участник може да отиде на място в офисите на ПРОФИ КРЕДИТ България,
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.
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