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                   Версия 04/ 27.03.2017г.  

 
 
Общи условия на програмата ”Доведи приятел“ на ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД  
 
I. Организатор на програмата „Доведи приятел“  
 
1. Организатор на програмата 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, по-нататък наречено за 
краткост ПРОФИ КРЕДИТ.  
 
2. Решението на „ПРОФИ КРЕДИТ България” ЕООД за провеждане на програмата, 
съгласно настоящите общи условия е окончателно и задължително за всички Участници.  
 
3. Изменените условия на кампанията „Ела и спечели“, версия 04/27.03.2017 г. са приети с 
решение на „ПРОФИ КРЕДИТ България“ ЕООД и са в сила, считано от 27.03.2017 г. 
 
II. Условия на програмата „Доведи приятел“  
 
1. Описание  
Всеки клиент, който има текущ кредит, предоставен от ПРОФИ КРЕДИТ, наречен по-
нататък за краткост „препоръчващ“, има право да препоръча свои познати, наречени по-
нататък за краткост „препоръчано лице“. При условие че едно „препоръчано лице“ сключи 
договор за потребителски кредит с компанията за минимум 700 лева главница и минимален 
срок от 18 месеца, и погаси първата си дължима вноска, в размер съгласно договорения 
погасителен план, „препоръчващият“ ще получи награда 50 лева за всяко „препоръчано 
лице“.  
 
2. Период  
Периодът на програмата „Доведи приятел“ е от 01.04.2015 г. до вземане на решение от 
управителите на „ПРОФИ КРЕДИТ България“ ЕООД за прекратяване на програмата.  
 
3. Участници  
Всяко дееспособно физическо лице, което е клиент (кредитополучател) - „препоръчващ“ и 
има текущ кредит, предоставен от ПРОФИ КРЕДИТ.  
 
4. Механизъм на участие  
 
4.1. „Препоръчващият“ ще получи листовка, която съдържа информация за настоящата 
програма или ще получи информация за програмата при посещение на офис на ПРОФИ 
КРЕДИТ България ЕООД. 
 
4.2. „Препоръчаното лице“ трябва да се обади на национален номер 0700 89 044 и да се 
регистрира като „препоръчано лице“, предоставяйки номер на договора за потребителски 
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кредит на „препоръчващото лице“ или ЕГН на последното лице, в случай че 
„препоръчващото лице“ му е предоставило доброволно своето ЕГН.  
 
4.3. „Препоръчаното лице“ следва да кандидатства и да бъде одобрено за потребителски 
кредит от ПРОФИ КРЕДИТ в минимален размер от 700 лева и минимален срок за 
изплащане 18 месеца.  
 
4.4. „Препоръчаното лице“ следва да погаси първата дължима погасителна вноска в 
размер съгласно договорения погасителен план към сключения между него и ПРОФИ 
КРЕДИТ договор за потребителски кредит.  
 
4.5. При изпълнение на горните условия и при спазване ограниченията по т.6, 
„препоръчващият“ получава награда в размер на 50 лева за всяко успешно препоръчано 
лице. 
 
5. Начин на получаване наградата  
 
5.1. При изпълнение на условията по т.4 и при спазване на ограничения по т.6 
„препоръчващият“ ще получи награда за всяко успешно „препоръчано лице“ в размер на 
50 лева.  
 
5.2. „Препоръчващият“ ще получи наградата си по банковата сметка, предоставена от него 
и вписана в сключения между него и ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД договор за 
потребителски кредит, съответно по последната банкова сметка, която „препоръчващият“ 
е посочил в нарочна молба, депозирана в ПРОФИ КРЕДИТ до датата на изплащане на 
наградата.  
 
5.3. „Препоръчващият“ ще получи наградата в срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата 
на погасяване на първата дължима погасителна вноска от „препоръчаното лице“, в размер 
съгласно неговия погасителен план към сключения между „препоръчаното лице“  
и ПРОФИ КРЕДИТ договор за потребителски кредит.  
 
6. Ограничения  
 
6.1. Няма право на участие в програмата „Доведи приятел“ „препоръчващ“, който е погасил 
кредита си, който се е отказал от договора за кредит или чийто кредит е обявен за 
предсрочно изискуем към датата на стартиране на програмата.  
 
6.2. Няма ограничения за броя “препоръчани лица”, които могат да кандидатстват с 
данните на „препоръчващия“ съгласно чл. 4.2 от програмата.  
 
6.3. „Препоръчващият“ има право да получи награда за общо не повече от 10 „препоръчани 
лица“.  
 
6.4. „Препоръчаното лице“ може да кандидатства и да сключи повече от един договор за 
потребителски кредит с ПРОФИ КРЕДИТ, но „препоръчващият“ има право да получи само 
една награда от 50 лв. за това „препоръчано лице“.  
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6.5. „Препоръчаното лице“ не трябва да е било клиент (кредитополучател) на кредит, 
предоставен от ПРОФИ КРЕДИТ до момента на регистрирането му като „препоръчано 
лице“.  
 
6.6. „Препоръчаното лице“ не трябва да споделя едно домакинство с „препоръчващия“.  
 
6.7. В случай че „препоръчаното лице“ не се е регистрирало като такова с данните на 
„препоръчващия“ съгласно чл. 4.2 от програмата, „препоръчващият“ губи правото си на 
награда за това „препоръчано лице“. 
 
6.8. В случай че към датата на възникване правото на награда за „препоръчващия“, IBAN-
ът на същия е невалиден и в срок от 10 работни дни не може да бъде осъществен контакт 
с него по телефон или по имейл, предоставени в искането за отпускане на потребителски 
кредит, за да предостави актуална банкова сметка, „препоръчващият“ губи правото си на 
награда.  
 
6.9. В случай, че към датата на възникване на правото на награда за „препоръчващия“, 
същият има изискуемо и непогасено задължение към ПРОФИ КРЕДИТ България, 
наградата ще бъде прихваната срещу задължението до размера на по-малкото от тях. В 
случай, че изискуемото и непогасено задължение е в по-малък размер от размера на 
наградата, остатъкът от наградата след прихващането ще бъде преведен по сметката на 
„препоръчващия“ съгласно т.5.  
 
7. Допълнителни условия  
 
7.1. „Препоръчаното лице“ има право да се регистрира като такова само с данните 
съгласно чл. 4.2 от програмата на един „препоръчващ“, т.е. да се регистрира като 
„препоръчано лице“ само на един „препоръчващ“.  
 
7.2. В случай че се регистрират като „препоръчани лица“ няколко лица, които споделят едно 
домакинство и в случай че повече от едно от тези лица бъде одобрено за потребителски 
кредит от ПРОФИ КРЕДИТ, „препоръчващият“ ще получи награда само за първото по 
време регистрирано „препоръчано лице“, изпълнило условията на програмата. 
 
7.3. „Препоръчващият“ не може да има каквито и да е претенции относно търговските 
подходи, обслужването или становището за одобрение/ отказ на кредит от страна на 
ПРОФИ КРЕДИТ по отношение на „препоръчаното лице“.  
 
7.4. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни, във 
връзка с участието си в програмата. Организаторът има право да лиши всяко лице от 
участие в програмата при нарушаване на което и да било от общите условията по нея.  
 
8. Определения  
Долуизброените термини в настоящите общи условия имат следното значение:  
8.1. Текущ кредит – кредит, който не е погасен съгласно погасителния план или при 
условията на пълно предсрочно погасяване, не е погасен поради отказ от договора и не е 
предсрочно изискуем.  
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8.2. Домакинство – лица, които живеят на един и същи адрес, в едно и също жилище.  
 
III. Териториален обхват  
 
Програмата се провежда на територията на Република България,  
 
IV. Публичност на програмата „Доведи приятел“  
 
1. Настоящите общи условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период 
на продължителност на програмата на интернет страницата на ПРОФИ КРЕДИТ на адрес 
www.proficredit.bg  
 
2. Настоящите общи условия влизат в сила след публикуването им на интернет страницата 
на ПРОФИ КРЕДИТ на адрес www.proficredit.bg и се прилагат от започване периода на 
програмата до нейното приключване.  
 
3. 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 по начина, описан в т.1 от този раздел. Промените влизат в сила, считано от 
момента на тяхното публикуване на интернет страницата на ПРОФИ КРЕДИТ - 
www.proficredit.bg. Допълненията и измененията по настоящите общи условия, както и 
прекратяването на програмата не засягат правото на „препоръчващите“ лица да получат 
наградата, която са спечелили до момента на приемане на промените, съответно на 
прекратяването.  
 
V. Прекратяване на програмата  
 
Програмата „Доведи приятел“ може да бъде прекратена  без да е налице взето решение 
за прекратяване съгласно раздел II, т.2 от общите условия на програмата в някой от 
следните случаи:  
a) Поради настъпване на форсмажорно обстоятелство, което препятства ПРОФИ КРЕДИТ 
да продължи изпълнението на програмата;  
b) Поради забрана от компетентен държавен орган за продължаване изпълнението на 
програмата.  
При настъпване на някое от посочените в този раздел обстоятелства, ПРОФИ КРЕДИТ не 
носи отговорност за последващото (след прекратяване на програмата) изплащане на 
награди.  
 
VI. Лични данни  
 
1. Програмата 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 „препоръчващия“ и 
„препоръчаното лице“, последните се съгласяват изрично техните лични данни да бъдат 
обработвани от ПРОФИ КРЕДИТ в качеството му на администратор на лични данни за 
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маркетингово предлагане на изделия и услуги от страна на ПРОФИ КРЕДИТ на 
предоставените от „препоръчващия“ и „препоръчаното лице“ адреси за комуникация.  
 
2. Данните на „препоръчващия“ и „препоръчаното лице“ ще бъдат съхранявани от ПРОФИ 
КРЕДИТ в база данни при спазване на изискванията за Закона за защита на личните данни 
и подзаконовите нормативни актове.  
 
VII. Заключителни разпоредби  
 
Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в програмата се 
решава по взаимна уговорка. В случай че такава не може да бъде постигната, пред 
съответния съд в гр. София. 
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