Гриф С-2

МЕХАНИЗЪМ
Кампанията ще се проведе в периода от 01.10.2018 до 31.12.2018 г.
Наградите ще се теглят след края на кампанията между 10-то и 15-то число на месец януари
2019 г.
Всеки клиент, направил покупка с карта Bcard на ПОС терминално устройство в страната,
може да спечели една от следните награди:





30 броя ваучера/подаръчни карти х 50 лв. (за пазаруване в търговските обекти на
избран от НКС Търговски център)
15 броя ваучера/подаръчни карти х 100 лв. (за пазаруване в търговските обекти на
избран от НКС Търговски център)
5 броя ваучера/подаръчни карти х 150 лв. (за пазаруване в търговските обекти на
избран от НКС Търговски център)
3 броя екскурзии (СПА уикенд за двама)

1. Условия за участие в Кампанията
Организатор на Кампанията е Националната Картова Схема, която функционира като част
от БОРИКА АД и е отделена структурно, счетоводно и оперативно от обработващия субект
на дружеството
В кампанията имат право да участват всички картодържатели на кредитни, дебитни,
персонални или фирмени карти Bcard, издадени от лицензирани от БНБ доставчици на
платежни услуги, сертифицирани от Националната Картова Схема да издават карти Bcard.
2. Механизъм на Кампанията
Всеки картодържател, отговарящ на условията по т. 1, който заплати с карта Bcard на ПОС
терминално устройство в търговски обект или интернет сайт в периода на Кампанията (от 1
октомври 2018г. – до 31 декември 2018г. вкл.), автоматично се включва в томбола за
наградите, посочени по-горе.
Всеки картодържател участва неограничен брой пъти в Кампанията с всяка извършена от
него трансакция с карта Bcard. Всички трансакции, извършени с карти Bcard, в периода на
Кампанията се включват в томболата за награди.
Томболата ще се проведе в периода 10.01.2019 - 15.01.2019 г. от Организатора на
Кампанията и в присъствието на нотариус. От всички регистрирани трансакции на ПОС
терминално устройство, обработени от система БОРИКА, ще бъдат изтеглени на случаен
принцип първо 30 броя трансакции (в записа на всяка една трансакция се съдържа
информация за номера на картата на картодържателя, дата и час на трансакцията и
уникален авторизационен код, които отличават трансакциите една от друга), които ще
получат наградите със стойност 50 лева, след това ще бъдат изтеглени следващите 15
броя за 100 лева. Трети ще се изтеглят наградите със стойност 150 лева и последни ще са

3-те награди екскурзии.
Ще бъдат изтеглени и 5 резервни трансакции, които ще имат правото да получат награда
при условията на т. 4.
Всеки един картодържател, който е извършил повече от една трансакция, съответно има
възможността да спечели повече от една награда, тъй като всяка една трансакция,
извършена с негова карта Bcard, участва във всичките 53 тегления на награди. Т.е. ако
една трансакция на картодържател е изтеглена за една от наградите по 50 лева,
картодържателя не отпада от следващите тегления, той участва с другите извършени от
него трансакции в следващите тегления.
Служителите на Националната Картова Схема и техните семейства не се допускат до
участие в кампанията.
3. Описание на наградите
Ваучерите може да се използват за заплащане на стоки и услуги, съгласно правилата на
Търговския център.
Спечелените награди не могат да бъдат преотстъпвани, променяни или заменяни с друга
награда и не могат да бъдат заменени за паричната им равностойност.
4. Получаване на наградите
Изтеглените трансакции се идентифицират с кои карти са извършени и съответно от кои
издатели на Bcard са издадени и наградите се предоставят от Организатора на издателя.
Издателят има ангажимент да идентифицира картодържателите на печелившите
трансакции и в срок до 5 работни дни от тегленето на наградите (в периода 16 –
20.01.2019г.) да се свърже с тях по телефона за уточняване на адреса за доставка с куриер
на спечелената награда или в удобен клон на институцията издател.
Ако спечелил участник не бъде открит по телефона от Издателя на неговата карта Bcard в
сроковете посочени в предходния параграф или откаже да получи наградата, участникът
губи правото да получи наградата. В посочените случаи наградата се предоставя на
резервен участник, (съгласно реда на неговото изтегляне), който ще бъде уведомен по
същия ред, описан по-горе.
Организаторът има ангажимент от проведената томбола да публикува името на
спечелилите участници и институцията, от която има издадена платежна карта Bcard на
интернет сайта на Националната Картова Схема www.bcard.bg
При извършена трансакция с фирмена карта, наградата се получава от физическото лице,
извършило покупката с предоставената му за ползване карта.
5. Други условия
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За Периода на провеждане на Кампанията, настоящите Правила са публикувани на
интернет сайта на Организатора на адрес www.bcard.bg, където са достъпни по начин,
който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. Организаторът си запазва
правото да допълва или променя настоящите Условия, като промените влизат в сила,
считано от момента на тяхното оповестяване на посочения сайт.
Информация за Кампанията потребителите могат да получат и чрез разпространените в
клоновата мрежа на институциите издатели на платежни карти Bcard комуникационни
материали.
Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за участие в Кампанията,
както и в случай на невъзможност за получаване или ползване на наградата, когато тази
невъзможност се дължи на причини извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства
могат да се дължат, например, но не само, на грешен телефон за контакт или адрес за
доставка на наградата, на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват
провеждането на Кампанията, получаването или ползването на наградата.
Организаторът се задължава, заедно с всяка награда с пазарна стойност над 30 лева, да
осигури и предостави на участника, който е спечелил награда на стойност над 30 лева,
служебна бележка, удостоверяваща стойността на наградата, която спечелилият
наградата може да ползва при подаване на своята годишна данъчна декларация във
връзка със Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

3/3

