Условия
На Бонус програмата за картодържатели на кредитна карта DSK –Wizz Air
Общи положения
1.

Бонус програмата (Програмата) към кредитна карта DSK-Wizz Air (Картата) се
организира и управлява от „Банка ДСК“ ЕАД (Банката), съвместно с авиокомпания
Wizz Air Hungary Ltd. (Wizz Air).

2.

Право да участват в Програмата имат лицата, сключили договор за издаване и
обслужване на Картата.
Регистриране

3.

За целите на Програмата:
3.1. На всеки основен картодържател на Картата и нов за Wizz Air клиент, Wizz Air
създава автоматично профил с wizz сметка на сайта на Wizz Air www.wizair.com (профил). Профилът се създава на база предоставения от
картодържателя e-mail адрес в Договора за Картата.
3.2. За съществуващи за Wizz Air клиенти, нов профил не се създава.
Картодържателят използва създаденият профил в www.wizair.com преди
издаването на Картата, като в Договора за Карта следва да бъдат посочени е-mail
адрес и wizz номер на сметка за този профил.
3.3. Картодържателят по т. 3.1. следва да активира профила си в www.wizair.com на
база получен от Wizz Air линк за активация на посочения в Договора e-mail
адрес.
3.4. Профил на допълнителни картодържатели не се създава.

4.
5.

Картодържателят е длъжен да уведоми Банката незабавно при промяна на е-mail
адреса, който е свързан с профила му в www.wizair.com.
Банката и Wizz Air не носят отговорност, в случай че картодържателят не е активирал
профила си по т. 3.3 или е посочил грешен, или непълен е-mail адрес и/или wizz номер
на сметка в Договора за Картата, или не е уведомил Банката за обстоятелството по т.
4, поради което усвояването на точки по Програмата не е било изпълнено.
Събиране и усвояване на точки

6.

При всяка покупка на ПОС при търговец, картодържателят събира точки, както
следва:
Брой точки

Търговец
За всеки платен
www.wizzair.com

1.00

лв.

на

4 точки

1

7.

За всеки платен 1.00 лв при друг
търговец
Паричната стойност на 1 точка е 0.01 лв.

2 точки

8.

При покупка на ПОС с допълнителна карта, точките се натрупват на името на
основния картодържател.

9.

Информация за броя на натрупаните точки, срока им на валидност, както и
транзакциите, които са ги формирали е достъпна за основния картодържател в личния
му профил в ДСК Директ.
Информацията по т. 9 е достъпна до два работни дни след датата на осчетоводяване
на транзакциите.
Усвояването на точки се извършва по инициатива на основния картодържател през
ДСК Директ.
Wizz Air зарежда паричната стойност на усвоените точки по т. 10 по wizz сметката на
картодържателя в профила му на сайта на Wizz Air - www.wizzair.com.
Паричната стойност на усвоените точки могат да бъдат използвани за резервации и
покупки от сайта на Wizz Air - www.wizzair.com.
Видът на резервациите и услугите, които могат да се закупят с отстъпки, формирани
на база усвоени точки по Програмата, както и максимално допустимия размер на
отстъпката за конкретна услуга се определят от Wizz Air.

10.
11.
12.
13.
14.

Срок на валидност
15. Натрупаните точки през дадена календарна година имат срок на валидност в
системата на Банката до края на втората календарна година следваща годината, в
която са натрупани. Ако през този период точките не бъдат усвоени, те ще бъдат
изтрити от Банката и няма да могат да се използват за отстъпки.
16. Паричният еквивалент на усвоените точки е със срок на валидност в системата на Wizz
Air една година от датата на усвояването на точките. Ако през този период средствата
не бъдат използвани за отстъпки, те ще бъдат изтрити.
Прекратяване на Договора за кредитна карта
17. При прекратяване на Договора за кредитна Карта, натрупаните точки в системата на
Банката се изтриват. Паричният еквивалент на усвоените точки преди прекратяване
на Договора могат да бъдат използвани съгласно т.13 до изтичане срока им на
валидност в системата на Wizz Air.
Други
18. Точки не се натрупват за транзакции в Интернет сайтове за залагания и за захранване
на микросметки, както и за транзакции, свързани с хазартни игри, залагания, покупка
на чипове, валута, акции и други парични и финансови инструменти. Максималният
годишен оборот на ПОС с картите (основна и допълнителни), върху който
картодържателят натрупва точки е 40 000 лв.
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19. Не се допуска изплащане на пари в брой срещу натрупани точки по Програмата, както
и прехвърляне на точки на трети лица.
20. В случай на преиздаване на Картата, поради обновяване, изгубване, кражба или друга
причина, картодържателят не губи натрупаните точки по Програмата.
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