Версия 1/01.04.2021 г.
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ТОМБОЛАТА
НА „ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
„15 години ПРОФИ КРЕДИТ в България“

I. Организатор на томболата
1. Организатор на томболата 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
томболата съгласно настоящите условия е окончателно и задължително
за всички нейни Участници.
II. Описание и участници:
1. Всяко дееспособно физическо лице, което в качеството си на
кредитоискател кандидатства и усвои кредит от „ПРОФИ КРЕДИТ
България“ ЕООД в рамките на периода 01.04.2021 - 30.06.2021 г., участва
в томбола за спечелване на 1 (един) от 15 (петнадесет) броя телевизора.
2. Марката, моделът и спецификацията на наградата е по преценка на
Организатора.
3. Настоящата томбола се организира по случай 15-тия рожден ден на
ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД.
III. Период на провеждане на томболата:
01.04.2021 - 30.06.2021 г.
IV. Условия и теглене на томболата:
1. За да участва в томболата, лицето не е необходимо да извършва
допълнителни действия, освен да отговаря на условията да бъде
участник, посочени в раздел II. „Описание и участници“.
2. За дата на кандидатстване за кредит се счита датата, посочена в искането
за отпускане на кредит.
3. За дата на усвояване на кредит се счита датата, на която сумата е
наредена по посочения от кредитоискателя в искането за отпускане на
кредит начин на изплащане на кредита.

4. Печелившите ще бъдат теглени на томболен принцип, в присъствието на
тричленна комисия от служители на „ПРОФИ КРЕДИТ България“ ЕООД.
5. Теглене на печелившите участници
5.1. Теглене на печелившите участници в томболата за спечелване на 1
(един) от 15 (петнадесет) броя телевизора, ще се извърши както
следва:
- Пет участника на 20.05.2021 г. сред участниците, кандидатствали за
и усвоили кредит в периода от 01.04 до 30.04.2021 г., включително;
- Пет участника на 15.06.2021 г. сред участниците, кандидатствали за
и усвоили кредит в периода от 01.04 до 31.05.2021 г., включително;
- Пет участника на 15.07.2021 г. сред участниците, кандидатствали за
и усвоили кредит в периода от 01.04 до 30.06.2021 г., включително;
6. Всеки участник има право да получи само една награда от всички
тегления на томболата, независимо колко пъти отговаря на условията да
бъде участник, посочени в раздел II. „Описание и участници“.
7. Печелившите от томболата ще бъдат уведомени на посочените в
искането за кредит телефони в рамките на 3 (три) работни дни, считано
от датата на теглене на печелившия участник. Име, фамилия и населено
място на печеливш участник може ще бъдат публикувани на Facebook и
интернет страницата на “ПРОФИ КРЕДИТ България” ЕООД, секция
„Печеливши“ при дадено съгласие от печелившия участник при
предаване на наградата.
8. Организаторът ще предостави спечелените награди в съответния офис
по т. 9 по-долу в срок до 10 (десет) календарни дни, считано от датата на
уведомяване на печелившия участник по телефона за спечелването на
наградата.
9. Наградите ще бъдат получавани лично в съответния офис на “ПРОФИ
КРЕДИТ България” ЕООД, в който кредитоискателят е кандидатствал за
отпускане на кредит. При получаване на наградата всеки печеливш
участник се идентифицира с лична карта, като за връчването на
наградата се съставя двустранен протокол, който се подписва от
представител на Организатора и от печелившия участник.
10.Наградите няма да бъдат изпращани от и/или за сметка на Организатора
до личен адрес на печелившия.
V. Случаи, в които кредитополучател няма право да получи награда:
1. Съгласно закона всеки клиент има право да погаси предсрочно
кредита си, а съгласно закона за потребителския кредит клиентът има
право да се откаже от сключения договор за кредит. В случай че до
момента на уведомяването за спечелената награда съгласно

уговореното в т. 7 на раздел IV. „Условия на томболата“, съответно в
срока по т. 3 по-долу на настоящия раздел, кредитополучателят е
уведомил кредитора за желанието си да се откаже или да погаси
предсрочно кредита си, то този кредитополучател губи право за
получаване на наградата от томболата.
2. Служители и сътрудници на „ПРОФИ КРЕДИТ България“ ЕООД нямат
право да участват в томболата и да получат награда.
3. В случай че изтеглен печеливш не може да бъде открит на посочените
в искането за кредит телефони в рамките на 3 (три) работни дни (при
не по-малко от три опита за осъществяване на връзка за ден), считано
от датата на теглене на печелившия и в случай че не осъществи връзка
с организаторите на телефон 0700 17 011 (на цената на един градски
разговор)в този срок, печелившият няма право да получи наградата и
не може да претендира за наградата на по-късен етап и изрично
декларира съгласието си с това.
VI. Допълнителни условия:
1. Печелившите участници от томболата нямат право да изискват
паричната равностойност на наградата.
VІІ. Териториален обхват
Томболата се провежда на територията на Република България.

VIII. Публичност
Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия
период на продължителност на томболата 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.

IX. Лични данни
1. Томболата
се
провежда
при
спазване
изискванията
на
законодателството за защита на личните данни. С попълването на искане
за отпускане на 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 томбола, а на печелившите - с цел
уведомяването за спечелването на награда съгласно начина, посочен в т.
7 на раздел IV. „Условия и теглене на томболата“ и предоставянето на
спечелената награда. Публикуването на името, фамилията и населеното
място на Facebook и интернет страницата на „ПРОФИ КРЕДИТ България“
ЕООД се извършва с рекламна цел. Данните на участниците 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.
X. Заключителни разпоредби
1. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и
допълва настоящите общи условия на томболата, като за целта
промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички участници
съобразно раздел VIII. „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 томболата.
2. Всеки евентуален спор между Организатора и участниците в томболата
се решава по взаимна уговорка. В случай че такава не може да бъде
постигната, пред съответния съд в гр. София.

