Правила за участие в лятна промоция на CreDirect
1. Период на участие в лятна промоция на CreDirect:
17.06.2019 г. до 23:59:59 ч. на 25.08.2019 г.
Организатор на Промоцията:
“СИТИ КЕШ” ООД, ЕИК 202531869, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Славянска,
№ 29, ет. 7 („Сити Кеш” или „Организаторът“)
3. Участници в Промоция:
3.1. Участник в Промоцията може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което кумулативно
отговаря на следните изисквания:
3.1.1. да е навършило 18 години;
3.1.2. да има постоянен адрес в Република България;
3.1.3. да е сключило договор за паричен заем чрез оналйн платформата на Организатора– CreDirect,
в конкретния период: 17.06.2019 г.- 25.08.2019 г. включително.
3.2. Лица, които нямат право на участие в играта:
3.2.1. Лица, заети по трудово правоотношение при организатора, техен съпруг и роднини по права
и съребрена линия до четвърта степен включително;
3.2.2. Лица, извършващи дейност по гражданско правоотношение с организатора, техен съпруг и
роднини по права и съребрена линия до четвърта степен включително;
4. Територия:
Промоцията се провежда на територията на Република България
5. Промоционални награди:
5.1. 1 (един) ваучер за почивка за двама на Българското Черноморие, която ще се осъществи в
рамките на месец спетември; 50 (петдесет) плажни кърпи; 50 (петдесет) надуваеми плажни дюшека
6. Механизъм за участие в Промоцията:
6.1. Всяко лице, което отговаря на условията по т.3 от тези Правила, автоматично, без да е
необходимо допълнително уведомяваме или искане за това, се счита регистрирано за участие в
Промоцията и се включва автоматично в тегленето на промоционалните награди по реда на т.7.
7. Определяне на печелившите Участници
7.1. Всички Участници, сключили договор за паричен заем чрез онлайн платформата CreDirect в
посочения период, се смятат за участници в Промоцията и могат да спечелят награди - 1 (един)
ваучер за почивка за двама на Българското Черноморие, осъществима в рамките на месец
спетември; 50 (петдесет) плажни кърпи; 50 (петдесет) надуваеми плажни дюшека. Печелившите се
определят чрез електронно теглене, което се извършва автоматично, чрез специализиран софтуер
в централния офис на Организатора на адрес:, гр. София, ул.”Славянска” №29.
7.2. Резултатите от тегленето на наградите се констатират от Комисия, съставена от служители на
Организатора.
7.3. Тегленето на Участниците, които печелят наградите, посочени в т. 5.1., ще се проведе на два
етапа.

7.3.1. На 22.07.2019 г., 25 (двадесет и пет) плажни кърпи и 25 (двадесет и пет) надуваеми плажни
дюшека ще бъдат изтеглени на лотариен принцип, измежду всички сключили договор за заем от
CreDirect в периода от 00:00 ч. на 17.06 2019 г. до 23:59 ч. на 21.07.2019 г.
7.3.2. На 26.08.2019 г., 25 (двадесет и пет) плажни кърпи и 25 (двадесет и пет) надуваеми плажни
дюшека ще бъдат изтеглени на лотариен принцип, измежду всички сключили договор за заем от
CreDirect в периода от 00:00 ч. на 22.07 2019 г. до 23:59 ч. на 25.08.2019 г.
7.3.3. На 26.08.2019 г ,1 (един) ваучер за почивка за двама на Българското Черноморие в рамките
на месец септември на ще бъде изтеглен на лотариен принцип, измежду всички сключили договор
за заем от CreDirect в периода от от 00:00 ч. на 17.06 2019 г. до 23:59 ч. на 25.08.2019 г.
7.4. Печелившите по предходната точка Участници ще бъдат уведомени за спечелената награда до
4 работни дни след тегленето, на телефона за контакт, който са предоставили по повод сключения
договор за паричен заем.

7.5. След определяне на всеки спечелил награда Участник, се изтеглят още 5 (петима) резервни
печеливши Участници. Всеки от резервните печеливши Участници може да замести предходния
изтеглен, при условие че същият не може да бъде открит или отказва да получи наградата.
8. Получаване на Промоционални награди:
8.1. Служител на CreDirect уведомява съответните печеливши Участници чрез телефонно обаждане
на номера за контакт, който са предоставили по повод сключения договор за паричен заем.
Печелившите Участници ще бъдат обявени и на уеб сайта на Организатора – www.credirect.bg, като
за запазване на личните данни на участника, ще се публикуват само инициалите на собственото
име и фамилията му.
8.2. В телефонния разговор печелившият Участник получава информация относно наградата и реда
за получаването й. В случай, че съответният печеливш Участник не отговори на обаждането по т.8.1,
за победител се счита първият резервен печеливш участник. В случай че и той не отговори, за
печеливш се счита вторият резервен печеливш участник, който се уведомява също по реда на т.8.1.
8.3. Всеки печеливш Участник може да получи своята промоционална награда до 14 работни дни,
след като Организатора се свърже с него по телефона, в най близкия, удобен за него, офис на
Куриерска фирма Спийди, при условие че отговаря на изискванията по т.3 от тези Правила и при
условие че представи документ за самоличност.
8.4. След изтичането на посочения срок, печелившият Участник губи правото си да получи
Промоционалната награда.
8.5. Сити Кеш предоставя Промоционалната награда на съответните печеливши Участници срещу
подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за предоставяне на наградата и срещу
подписване на необходимата документация във връзка с данъчното облагане по бълагрското
законодателство, в случай на необходимост от това, на основание чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗДДФЛ.
8.6. Ако в рамките на установените срокове не са раздадени всички награди, не се организира ново
разпределение.
8.7. Сити Кеш не отговаря:
а) в случай че дадена награда не може да бъде предоставена поради неспазване на условията,
посочени в тези Правила, поради неверни или неактуални данни, предоставени от съответния
Участник, поради невъзможност печелившият Участник да се яви и получи наградата в
определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с
конкретния печеливш Участник;

б) при невъзможност дадена награда да бъде предоставена и/или използвана поради обстоятелства
като непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други
обстоятелства;
в) при непредоставяне на награда поради отказ на съответният Участник да предостави
необходимите за това данни или да подпише необходимите документи.
9. Допълнителни разпоредби
9.1. Печелившите Участници предоставят на Организатора доброволно необходимите за участие в
Промоцията и получаване на Промоционална награда лични данни, както и съгласието си тези
данни да се съхраняват и обработват от Организатора за целите на Промоцията.
9.2. Печелившите Участници се съгласяват да бъдат снимани, записвани и да участват в публични
прояви на Организатора с рекламен характер, без да получават допълнително възнаграждение за
това.
9.3. Организаторите имат право по всяко време да изменят и допълват настоящите Правила.

10. Прекратяване на Промоцията. Отказ от участие в Промоцията
10.1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, в случай че
настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и
те не могат да бъдат отстранени от Организатора.
10.2. Всяко лице може да откаже да участва в Промоцията, като заяви това пред Организатора в
който и да е момент до седмица след като е уведомен, чрез писмена декларация.

Настоящите Правила влизат в сила на 17 юни 2019 г.

