
 
 

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯ „Спечели телевизор с FinStart” 

 

1. С настоящите общи правила се определя редът и условията за участие на потребителите в 

промоцията на „FinStart“ „Спечели телевизор с FinStart”. 
2. Организатор на промоцията:  

„Финстарт“ ЕООД, ЕИК  205011337, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. 

Славянска, № 29, ет. 7 ( „Финстарт” или „Организаторът”) 

3. Период за участие в промоцията („Промоционален период”):  

от 01.09.2021 г. – 31.01.2022 г. 

4. Участници в промоцията:    

Участник в промоцията може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което отговаря на 

следните кумулативни изисквания: 

а) е навършило 18 години; 

б) e отправило валидно искане за кредит срещу обезпечение в промоционалния период, съгласно 

настоящите правила; 

c) не е погасило предсрочно задълженията си по кредита, в рамките на първите три месеца от 

датата на отпускане на заема. 

5. Условия на промоцията: 

При одобрение и сключване на договор за кредит FinStart в срока на настоящата промоционална 

кампания, потребителят получава награда (телевизор). Марката и моделът на телевизора се 

определят от организатора. Право да получат награда съгласно настоящите правила имат всички 

участници, сключили договор за потребителски кредит, обезпечен с ипотека, който не е погасен 

предсрочно в рамките на първите три месеца от датата на сключване. В случай на предсрочно 

погасяване на кредита в рамките на първите три месеца от датата на сключване на договора, 

участникът, получил награда, дължи връщането й във вида, в който същата му е предоставена 

(неизползвана, в съответния търговски вид и с ненарушена цялост на опаковката) или връщане 

на паричната стойност на получената награда съгласно представена от организатора фактура. В 

случай, че предоставената награда е използвана от потребителя, същата не е в съответния 

търговския вид и/или е с нарушена цялост на опаковката, потребителят дължи връщане на 

паричната стойност на получената награда съгласно представена от организатора фактура. 

6. Заявяване на участие в промоцията: 

Участие в настоящата промоция се заявява чрез отправяне на валидно искане за кредит срещу 

предоставяне на обезпечение до организатора в рамките на промоционалния период, независимо 

от датата на одобрение и сключване на договора за заем. Искането за получаване на наградата 

от потребителя не е обвързано с поемане на задължение от страна на потребителя за заплащане 

на парична сума или за поемане на някакъв разход.  

7. За целите на настоящата промоция, като дата на отправяне на искането се счита датата на 

достигането на искането до организатора и отразяването му в информационната му система. 

Отправянето на писмено искане от страна на участника не се приема за валидно, ако същото не 

е отразено в информационната система на организатора в деня на изпращането му. 



 
8. Допълнителни разпоредби: 

a. Организаторът има право да промени вида на избрания от клиента финансов продукт, до 

окончателното сключване на договор за заем, съгласно установената търговска практика и в 

съответствие с изразените предпочитания на клиента. 

b. Отправяне на искане за предоставяне на кредити обезпечени чрез ипотека върху недвижим имот 

от страна на физическо лице, участващо в настоящата промоция, не задължава организатора да 

сключи договор за кредит. 

c. Настоящата промоция обхваща всички договори за кредит, исканията за сключването на които 

са отправени до организатора в рамките на промоционалния период съобразно настоящите 

условия, независимо от датата на одобрение, сключването на договора за кредит или усвояването 

на заемната сума. 

d. За всички неуредени въпроси се прилага действащото българско законодателство, както и 

съответните условия по договора за кредит, приложими за конкретния финансов продукт. 

e. Информация във връзка с промоцията може да бъде получена на телефонен номер 0700 70 999, 

както и на интернет страницата на организатора www.finstart.bg  

f. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите общи правила за 

участие. 

g. Настоящите общи правила за участие влизат в сила на 01.09.2021 г. 

 

 

 

 

  

 

http://www.finstart.bg/

