
 

 

Официални правила на “Потребителска кампания – Най-бързите печелят” 

 

Раздел 1. Организатор на кампанията и официални правила 

“Потребителска кампания – Най-бързите печелят” („Кампанията“) се организира и провежда от „Банка ДСК“ АД, регистрирано в Търговския регистър на 
Република България под ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление – гр. София, ул. „Московска” 19 („Организатор”). 

Настоящите официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Кампанията и са свободно достъпни на интернет адрес: 
https://dskbank.bg/pay-get през целия период на Кампанията. 

Всеки участник в Кампанията следва да се запознае с настоящите Официални правила. Настоящите Официални правила уреждат реда и правилата на 
провеждане на Кампанията и участниците в нея са длъжни да ги спазват. 

Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите официални правила, като промените се оповестяват предварително на сайта 

https://dskbank.bg/pay-get  

Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, като обяви това на сайта https://dskbank.bg/pay-get, както и в случай че 

настъпят форсмажорни обстоятелства или бъдат констатирани материални злоупотреби и/или нарушения на тези Официални правила. В тези случаи на 
участниците не се дължи компенсация. 

 

Раздел 2. Териториален обхват на Кампанията 

Кампанията се организира и провежда на територията на Република България. 

 

Раздел 3. Период на Кампанията 

Кампанията стартира на 20 юни 2022 г. и ще продължи до 07 август 2022 г. включително. 

 

Раздел 4. Право на участие 

В Кампанията има право да участва всяко физическо лице, кoeто изпълнява следните условия („Участник”): 

 

• спазва сроковете и условията на настоящите Правила; 

• навършилo е 18 години преди 20 юни 2022 г. 

• има кредитна карта DSK-Wizz Air или безконтактна Mastercard Galaxy от Банка ДСК, издадена преди 20.06.2022 година 

• в периода на кампанията е извършило поне десет транзакции на ПОС при търговец, всяка на стойност поне 35 лв. с кредитна карта DSK-Wizz Air или 
безконтактна Mastercard Galaxy на Банка ДСК. За валидни се считат плащания, направени чрез ПОС – терминал в търговски обекти в България, 
чужбина или през интернет. От участие в настоящата кампанията се изключват парични трансфери, транзакции за захранване на виртуални 
портфейли или сметки, транзакции в Интернет сайтове за залагания, както и транзакции, свързани с хазартни игри, залагания, покупка на чипове, 
валута, акции и други парични и финансови инструменти. 
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Картодържатели с кредитни карти, издадени по сметки на юридически лица нямат право да участват в кампанията. 

 

Раздел 5. Механизъм на кампанията 

• Кампанията се организира в периода 20.06. – 07.08.2022 г. 

• Условие за получаване на награда: необходимо е участникът да е извършил поне десет транзакции на ПОС при търговец, всяка на стойност поне 35 
лв. с кредитна карта DSK-Wizz Air или Mastercard Galaxy на Банка ДСК в периода на кампанията 

• За валидни се считат плащания, направени чрез ПОС – терминал в търговски обекти в България, чужбина или през интернет. От участие в настоящата 
кампанията се изключват транзакции в Интернет сайтове за залагания и за захранване на микросметки, както и транзакции, свързани с хазартни игри, 
залагания, покупка на чипове, валута, акции и други парични и финансови инструменти. 

• Извършването на десет трансакции на ПОС при търговец, всяка на стойност поне 35 лв., не гарантира спечелването на награда – само първите 800 

участника, изпълнили всички условия на кампанията, печелят награда 

• Награда: парична награда от 50 лв. за първите 800 участника, изпълнили всички условия на кампанията 

• Наградата ще бъде преведена от Банка ДСК по сметката с кредитната карта до 15 дни след края на кампанията, но не по-късно от 22.08.2022 г. 

В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от Участник, Организаторът има право да го 
дисквалифицира. В случаите на прекратяване на Кампанията и/или дисквалифициране на участник, на участниците не се дължи компенсация. При 

прекратяване на кампанията преди обявения срок, Организаторът се задължава да информира всички участници като публикува съобщение на интернет 
страницата на кампанията. 

 

Раздел 6. Определяне на печелившите 

Печелившите ще бъдат определяни чрез Pay&Get Платформа, собственост на Mastercard 

Участникът, който спечели награда, ще получи сумата директно по  кредитната си карта 

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“), наградата попада под необлагаемия законен праг от 100.00 лв. Наградите  не 

подлежат на облагане с данък.     

Информация за Кампанията може да бъде получена на имейл call_center@dskbank.bg или чрез обаждане на телефон 0700 10 375/*2375 (Цена на обаждането 
според индивидуалния Ви тарифен план). 

 

Раздел 7. Информация 

Картодържателят може да провери за получаването на кешбек чрез всички възможни средства, предоставени от Издателя (като но не само – мобилно 
банкиране, интернет банкиране, електронно извлечение 
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Раздел 8. Приложимо право 

Настоящите Официални правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България. 

Евентуалните спорове относно провеждането на Кампанията между Участници и Организатора се решават по доброволен път. Ако това е невъзможно, те 
ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния съд съгласно разпоредбите на българското законодателство. 

 


