
Правила на промоцията:  
CreDirect “Кредит до заплата с 0% лихва” 

 
 

1. Период на промоционална капмания на CreDirect “Кредит до заплата с 0% 
лихва”: от 31.12.2019 г. до 23:59:59 ч. на 31.12.2021 г. 

2. 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 нов клиент на CreDirect; 
3.1.4. да е сключило договор за паричен заем „Кредит до заплата“, за първи път, 
чрез оналйн платформата на Организатора – CreDirect, в рамките на 
промоционалния период 
3.2. Лица, които нямат право на участие в Промоцията: 
3.2.1. Лица, заети по трудово правоотношение с 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 правила за кредит с 0% лихва: Гратисният период съвпада с 
избрания от клиента срок за връщане на кредита, съответно от 15 до 45 дни. В 
рамките на гратисния период се прилага фиксирана лихва от 0% и ГПР 0%. За 
кредит от 800 лева за 30 дни, общата сума за връщане в рамките на гратисния 
период е 800 лева. Клиентите подлежат на одобрение съгласно Общите условия и 
търговската политика на Организатора. 
 
6. За дата на плащане при заплащане на дължима погасителна вноска по банков 
път се счита датата, на която сумата по „Кредит до заплата” от CreDirect, е заверена 
по банковата сметка на Заемодателя. Заемодателят не носи отговорност и не 
отчита като извършени плащания тези, наредени от Заемателя по банкова сметка, 
която няма за свой титуляр Заемодателя. 
 



7. В случай, че кредитът бъде погасен след срока по т. 5, клиентът дължи на „Сити 
Кеш“ ООД всички лихви и други плащания във връзка със задълженията си по 
Договор за „Кредит до заплата“, сключен чрез онлайн платформата на 
Заемодателя CreDirect. 
 
8. Не се изисква изрично волеизявление от страна на Клиента, за да придобие 
същият право на участие в Промоцията, но за да участва в нея, то той следва да 
отговаря на т. 3 от настоящите правила. Всеки Клиент има право да откаже да 
участва в Промоцията чрез изрично волеизявление, изпратено до адреса на „Сити 
Кеш“ ООД, посочен в т.2 по-горе. 
 
9. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва 
настоящата Промоция, като за целта промените следва да бъдат обявени и 
достъпни за всички потребители на интернет страницата на Организатора на адрес 
www.credirect.bg.  
 
10. Всеки участник в промоцията може да се обади на телефон 0700 800 46 и да 
получи допълнителна информация за Промоцията. 
 
11. 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. 

http://www.credirect.bg/

