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Условия на промоция с карти 

MasterCard 
 
1. В промоцията могат да участват всички клиенти, регистрирани в 

платежния портал на ОББ – Upay – www.ubbpay.bg и направили плащане на 
битови сметки през Upay с карта MasterCard или Maestro. 
 

2. Периодът на промоцията започва в 00:01 часа на 07.12.2015г. и 
изтича в 23:59 часа на 31.01.2016г.,  като всяка отговаряща на условията 
трансакция, както е описано в т. 3 по-долу,  в рамките на този период, се 
регистрира автоматично за участие. 
 

3. Параметри на промоцията. 
 

 Всеки регистриран клиент на Upay, който е извършил трансакции 
като регистриран клиент (след вход в Upay с потребителско име и 
парола), в периода  на промоцията, за плащане на битови сметки  с 
карта MasterCard или Maestro, получава право да участва в 
промоцията.  

 
 С една картова трансакция могат да бъдат платени няколко 

битови сметки, като в играта участва всяка индивидуално платена 
сметка по конкретен абонатен номер. От трансакциите (плащания 
на битови сметки), направени през всеки две седмици от периода 
на промоцията, ще се теглят печеливши на 8 награди. Наградите 
ще се теглят след края на всеки две седмици, в периода на 
промоцията, на случаен принцип и в присъствието на нотариус.  

 
 В края на промоцията, от всички трансакции, направени за 

периода по т.2, ще бъде изтеглен един печеливш на голяма 
награда. 

 
 Всеки участник в промоцията, спечелил награда, не участва в 

следващите тегления, с изключение на тегленето на голямата 
награда. 
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 Всички предметни награди ще се получават лично от 
печелившите участници на място, в посочен банков клон на ОББ.  

 
 Печелившите участници ще бъдат уведомени лично по телефон. 
 
 ОББ ще уведоми победителя чрез данните за контакт, 

предоставени от него/нея на ОББ в профила му в Upay към датата 
на описаното по-горе, теглене на награди. В случай, че 
предметната награда е спечелена от участник, който е подал 
неточни или непълни данни или не може да бъде открит в 
продължение на 2 седмици след съответното теглене, наградата 
ще бъде предоставена на следващия по ред участник, който е 
изтеглен от Организатора на промоцията, съгласно списък на 
резервните участници, изтеглени за спечелването на награда. 

 

4. Описание на наградите 
 
 За периода на промоцията ще бъдат изтеглени общо 32 малки 

награди таблет - LENOVO TAB 2 A7-30 3G 8GB и 1 голяма награда 

лаптоп APPLE MB AIR-MJVE2ZE-A-Z0RH000QC. 

 Наградите не могат да бъдат заменяни и нямат паричен еквивалент. 
В случай, че наградата не е налична, ОББ си запазва правото да я 
замени за друга с идентична или с такава на по-висока стойност. 
 

5. От победителите може да се изисква участие в публични изяви. 

6. С участието си в промоцията, всички картодържатели на карта 
Maestro или MasterCard, регистрирани в платежния портал Upay и 
извършили трансакции в периода по т.2, изрично се съгласяват личните 
им данни да бъдат обработвани от ОББ за целите на организиране и 
провеждане на промоцията. 

7. Участниците дават изричното си съгласие Организаторът и/или 
Изпълнителят да обработва предоставените от тях лични данни за 
нуждите на Играта и се съгласяват, че в случай на получаване на Награда 
техните лични данни (респ. три имена) могат да станат публични и да 
бъдат използвани в печатни или друг вид материали от Организатора. 
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8. Включвайки се в Играта, участниците се съгласяват доброволно да 
предоставят на Организатора свои лични данни, ако спечелят Награда – 
три имена, телефон за връзка и адрес, необходими за идентификация на 
победителите и за обратна връзка с тях. 

9. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването 
и съхраняването на личните данни на участниците да се извършва при 
стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни. 

10. Включвайки се в промоцията, участниците се съгласяват да спазват 
правилата и всички останали изисквания, оповестени публично в 
промоционалните материали или по друг начин. 

11. Организатори на промоцията са ОББ АД и MasterCard. 

 


