ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯ
„Дигитални пари за студенти и младежи“

1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА
Организатор на кампанията е „Българска телекомуникационна компания” ЕАД (БТК ЕАД, с търговско
наименование Vivacom), ЕИК 831642181, адрес гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“, № 115И.
2. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА
Кампанията е валидна в периода 17.05.2021 – 30.06.2021 г. или до изчерпване на предвидения
награден фонд.
3. НАГРАДИ
При изпълнение на условията, посочени в настоящите Правила, потребителят получава по сметката
си в Pay by Vivacom бонус в размер на 5 (пет) лева.
4. УЧАСТНИЦИ В КАМПАНИЯТА
Потребител на Pay by Vivacom може да участва в настоящата кампания, ако отговаря на следните
условия:
− има активен профил в Pay by Vivacom, верифициран с документ за самоличност;
− не е получавал друг бонус по настоящата кампания или друг бонус за нови или препоръчани
потребители от други кампании на Pay by Vivacom;
− не е зареждал сметката в профила си в Pay by Vivacom;
− има валидна ISIC карта, издадена по лиценза на "Студентски и младежки идентификационни
карти" ООД или валидна EYC карта, издадена по лиценза на Сдружение „Национална младежка
карта“ и въведе серийния номер на картата си в периода на Кампанията.
5. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА
За да заяви бонус по т. 3, потребител, отговарящ кумулативно на условията по т. 4, въвежда серийния
номер на своята ISIC/EYC карта в приложението Pay by Vivacom в таб „…More“ („Още“), поле „Promo
codes” („Промо код“). Бонусът се заявява ПРЕДИ първо зареждане на сума в сметката на
потребителя в Pay by Vivacom.
За да получи заявения бонус, потребителят зарежда сметката си в Pay by Vivacom с минимум 10 лв.
в рамките на 30 дни от заявяване на бонуса посредством въвеждане на серийния номер на ISIC/EYC
картата.
Потребителят може да се разплаща със сумата от бонуса без ограничения във времето.
Серийният номер на ISIC/EYC карта може да бъде въведен само в периода на провеждане на
Кампанията.
Със сериен номер на една ISIC/EYC карта може да бъде заявен само един бонус по настоящата
кампания.

6. ОТГОВОРНОСТ
Рискът при участие в настоящата Кампания се поема изцяло от участващите лица. Организаторът не
носи отговорност за евентуални вреди, които биха могли да произтекат за участници, в резултат от
участието си в Кампанията.
Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Кампанията при
настъпване на обстоятелства извън техния контрол - случаи на непреодолима сила, случайни
събития, проблеми в предоставянето на услугите извън контрола на Организаторите.
Организаторът не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка с притежанието и ползването на
наградите.
Организаторът има право да изключи от участие в Кампанията, както и да не предоставя бонуси на
Участници, за които има данни, че са извършили злоупотреба с технически, програмни или други
средства с цел неправомерен достъп до системите на Организатора.
7.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Правилата на кампанията са на разположение на интернет страницата на дружеството vivacom.bg.
VIVACOM си запазва правото да променя Правилата по всяко време в периода на Кампанията, като
публикува съответното изменение на vivacom.bg. Измененията и допълненията на правилата влизат
в сила от датата на публикуването им. Информация във връзка с Кампанията може да бъде получена
на номер (087)123 и на имейл support@pay.vivacom.bg.
Участието в кампанията означава, че потребителят приема настоящите правила.
Настоящите правила на кампанията се прилагат с предимство спрямо Общите условия за ползване
на електронно портмоне Pay by Vivacom и Общите условия за уреждане на взаимоотношенията на
БТК ЕАД.
Платежните услуги през приложението Pay by Vivacom се предоставят от „Пейнетикс“ АД –
дружество за електронни пари, притежаващо лиценз, издаден от БНБ с решение №44 от 11.04.2016
г. БТК ЕАД е доставчик на приложението Pay by Vivacom и представител на „Пейнетикс“ АД, вписан
в регистъра на БНБ по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи. „Файър“ АД е
доставчик на технически услуги за БТК ЕАД. „Файър“ АД е доставчик на технически услуги за БТК
ЕАД
Повече информация за услугата Pay by Vivacom можете да намерите на pay.vivacom.bg.
Настоящите Правила влизат в сила от 17.05.2021 г.

