Общи условия за участие в кампанията „В променящият се свят ПОЧИВКАТА ИДВА, КОГАТО ТИ
ПОЖЕЛАЕШ“
1. Предмет и общи понятия:
1.1. Тези Общи условия (наричани за краткост „Условия”) определят механизма на кампанията „В
променящият се свят ПОЧИВКАТА ИДВА, КОГАТО ТИ ПОЖЕЛАЕШ ” и уреждат взаимоотношенията,
които възникват във връзка с участието в нея между „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България”
(наричано за краткост „Дружеството”) и физическите лица, които участват в кампанията „В променящият се
свят ПОЧИВКАТА ИДВА, КОГАТО ТИ ПОЖЕЛАЕШ ”.
1.2. Кампанията „В променящият се свят ПОЧИВКАТА ИДВА, КОГАТО ТИ ПОЖЕЛАЕШ ” (наричана
за краткост „Кампанията”) е маркетингов инструмент за популяризиране на предлаганите кредитни продукти
от Дружеството.
1.3. Участник в Кампанията (наричан за краткост „Участник”) може да бъде само физическо лице, което се
включва в Кампанията, съгласно т.2.1. от настоящите Условия.
1.4. Условията се разпространяват на уеб сайта на Кредитора www.bnpparibas-pf.bg, като с това се считат
достъпни до Участниците в Кампанията.
1.5. Кампанията „В променящият се свят ПОЧИВКАТА ИДВА, КОГАТО ТИ ПОЖЕЛАЕШ” се провежда
от 21 юни до 23 август 2019 г. включително.
2. Включване в Кампанията:
2.1. Участник в Кампанията (наричан за краткост „Участник”) може да бъде само физическо лице, което
отговаря едновременно на следните условия:
- служител е на Компания – партньор на „БНП Париба Пърсънъл Файненес С.А., клон България“ по програма
„Привилегия“ (Специално разработена кредитна програма, предназначена само за служителите на компании партньори и промоутъри на БНП Париба Лични Финанси);
- сключи договор за потребителски кредит с префикс „EMPL“ и/или „ЕMLN“ при условията и обхвата на
програма „Привилегия“; в периода от 21 юни 2019 г. до 23 август 2019 г., с който приема и Условията на
настоящата Кампания;
Всеки клиент, усвоил своя кредит първи за деня, в периода на кампанията от 21 юни до 23 август 2019 г.,
печели награда.
2.2. В Кампанията не могат да вземат участие служители на „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон
България”, Кардиф Животозастраховане клон България, Кардиф Общо Застраховане клон България и БНП
Париба С.А. - Клон София
2.3. Участниците се включват в Кампанията след сключване на договор от посочения в т. 2.1. вид в срока по
т. 1.5 от настоящите Условия и усвоил първи през деня в периода на кампанията. Всеки понеделник в периода
на кампанията – 24 юни, 1 юли, 8 юли, 15 юли, 22 юли, 29 юли, 5 август, 12 август, 19 август и 26 август ще
бъде генерирана автоматична справка с всички усвоили през изминалата седмица (от понеделник до събота) и
ще бъдат определени клиентите, които първи са усвоили. Ако има дублиране на дата, час и минута на
усвояване ще се вземе под внимание, кой от клиентите първи е подал искането си за кредит и на база на това
ще бъде определен печелившият. Той ще получи гарантирана награда, която е описана в т. 3.1. в настоящите
Условия.

2.4. В случай, че Участникът има текущо/и просрочие/я, по който и да е активен кредит към „БНП Париба
Пърсънъл Файненс С.А, клон България“ към датата на определяне на печелившия описани в точка 2.3, той
губи правото си на участие в разпределението на големите награди, посочени в т. 3.1. от настоящите Условия.
3. Награди от Кампанията и условия за разпределянето им:
3.1. Наградите от Кампанията са:
- хамак Easy camp модел „Jamaica“
3.2. Всеки Участник в Кампанията има право да получи само една гарантирана награда, независимо от броя
на усвоените договори за кредит от финансовия продукт посочен в т.2.1, и само една голяма награда.
3.3. Всеки Участник получава гарантирана награда – хамак ако усвои първи в дадения ден. Наградите ще бъде
изпращани до Участниците на кампанията: на 26 юни, 3 юли, 10 юли, 17 юли, 24 юли, 31 юли, 7 август, 14
август, 21 август и 28 август 2019 г на текущия адрес, посочен при кандидатстването.
3.4. Печелившите Участници ще бъдат уведомени в дни, описани в т. 2.3 от Дружеството, посредством смс
известяване и/или обаждане на телефонния номер, деклариран при сключване на договора съгласно т. 2.1 от
настоящите Условия.
3.5. Печелившите Участници ще получат наградата си на текущ адрес, посочен при кандидатстване, след
подписване
на
приемо-предавателен
протокол.
В
случай,
че
някой
от
печелившите Участници откаже да получи наградата си той губи правото си да я потърси отново.
3.6. Всички Участници в Кампанията получават правото на разпределяне на наградите, осигурени от „БНП
Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България”, съгласно настоящите Условия.
4. Заключителни разпоредби
4.1. Настоящите Условия регламентират единствено на описаната в тях Кампания с награди, прилагат се за
периода на нейното действие и след изтичане на срока на Кампанията прекратяват своето действие. Всякакви
други Кампании, организирани от „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България” са предмет на
отделни Общи условия. .
4.2. С участието си в Кампанията, всички Участници се считат за уведомени, че доброволно предоставените
от тях лични данни, събрани в процеса за кандидатсване на кредит, съгласно изричното им съгласие ще бъдат
използвани от „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България” и/или други организации, ангажирани
професионално с Кампанията единствено за целите на реализирането и изпълнението й.

