
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯ ПРЕПОРЪЧАЙ И ВЗЕМИ БОНУС  

ОТ PAY BY VIVACOM  

 

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 

Периодът на Кампанията е от 05.10.2020 г. до 15.11.2020 г. („Промоционален период“, „Период на 

кампанията“) или до достигане на предвидения брой издадени физически карти. 

3. УЧАСТНИЦИ В КАМПАНИЯТА 

Участници в Кампанията могат да бъдат физически лица, които са регистрирани или се регистрират 

при условията на настоящата Кампания в Pay by VIVACOM, съгласно Общите условия за ползване 

на електронен портфейл Pay by VIVACOM. Участници в Кампанията могат да бъдат, както следва: 

3.1. Препоръчващ участник - регистриран потребител в Pay by VIVACOM, който е заредил сметката 

в профила си и е направил поне едно плащане с телефон или с виртуалната/физическата карта. 

Той получава линк и промо код, чрез които може да покани друго лице да се регистрира в Pay by 

VIVACOM в срока на Кампанията. 

3.2. Поканен участник - лице, което е получило линк или промо код от Препоръчващия участник за 

регистрация в Pay by VIVACOM и в рамките на промоционалния период изпълни всички стъпки по 

т. 5.1. и т.5.2 по-долу, което е приложимо. 

3.3. Участник може да бъде и лице, което е получило смс/пуш, съдържащ линк за регистрация и 

което изпълни всички стъпки по т. 5.3 по-долу. 

4. НАГРАДИ 

При изпълнение на условията по настоящите Правила, Препоръчващият и Поканеният участници 

получават по сметката в профила си в Pay by VIVACOM бонус в размер на 20 /двадесет/ лева. 

5. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА 



Всеки регистриран потребител в Pay by VIVACOM, който отговаря на условията по т. 3.1 от 

настоящите Правила, получава линк и промо код в профила си, в меню „Печели“, с които може да 

покани друго лице да се регистрира в приложението. 

Поканеният участник следва да изпълни следните стъпки, за да получи наградата съгласно т.4: 

5.1 При получен промо линк, изпратен от Препоръчващия участник: 

▪ да изтегли Pay by VIVACOM от Google Play, Apple AppStore или Huawei AppGallery от промо 

линка, който е получил; 

▪ да се регистрира и верифицира с документ за самоличност в Pay by VIVACOM; 

▪ да зареди сметката в профила си; 

▪ да заяви физическа дебитна карта в приложението, като заплати дължимата такса за 

издаването й съгласно действащата Тарифа, която е публикувана тук;  

▪ да извърши трансакция с физическата карта – плащане на ПОС терминал, включително 

плащане в интернет  

5.2 При получен промо код, изпратен от Препоръчващия участник: 

▪ да изтегли Pay by VIVACOM от Google Play, Apple AppStore или Huawei AppGallery; 

▪ да се регистрира и верифицира с документ за самоличност в Pay by VIVACOM; 

▪ да въведе промоционалния код, изпратен от Препоръчващия участник; 

▪ да зареди сметката в профила си; 

▪ да заяви физическа дебитна карта в приложението, като заплати дължимата такса за 

издаването й съгласно действащата Тарифа, която е публикувана тук;  

▪ да извърши трансакция с физическата карта – плащане на ПОС терминал, включително 

плащане в интернет 

5.3 При промо линк или промо код, съдържащ се в получен смс/пуш: 

▪ да изтегли Pay by VIVACOM от някой от Google Play, Apple AppStore или Huawei AppGallery 

чрез промо линка, който е получил; 

▪ да се регистрира и верифицира с документ за самоличност в Pay by VIVACOM в срок до 5 

/пет/ календарни дни, считано от датата на получаване на смс/пуш-а; 

▪ да зареди сметката в профила си; 

▪ да заяви физическа дебитна карта в приложението, като заплати дължимата такса за 

издаването й съгласно действащата Тарифа, която е публикувана тук;  
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▪ да извърши трансакция с физическата карта – плащане на ПОС терминал, включително 

плащане в интернет  

Всички стъпки по т. 5 трябва да бъдат изпълнени в рамките на 30 дни от датата на 

регистрацията по т.5.1 и 5.3, и 30 дни от датата на въвеждане на промо кода по т.5.2, за да 

могат Препоръчващият и Поканеният участник да получат бонус в размер на 20 лева. 

Всеки Участник може да кани неограничен брой нови потребители и съответно да получи бонус от 

20 лв., доколкото са спазени условията на настоящите Правила. 

Награда съгласно т.4. могат да получат Поканени участници, които се регистрират в приложението 

след началната дата на Кампанията.  

6. ЛИЧНИ ДАННИ 

VIVACOM е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за 

защита на личните данни. Всеки участник в Кампанията има право да поиска достъп до 

коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните му данни, както и правото 

на преносимост на данните като може и да възрази срещу обработването им. 

Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; 

категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата 

на субектите на данни във връзка с обработването на неговите лични данни, както и информация 

за начина, по който те могат да бъдат упражнени, се съдържа в Политиката за поверителност и 

защита на личните данни на мобилното приложение Pay by VIVACOM, която е публикувана на 

https://www.vivacom.bg/bg/pay/privacy-policy#tab-politika-za-poveritelnost-na-pay-by-vivacom. 

По всички въпроси, свързани с обработването на лични данни, можете да се обърнете към 

длъжностното лице по защита на данните в БТК на: dpo@vivacom.bg; + 359 2 9496079 или като ни 

пишете на: гр. София 1784, бул. "Цариградско шосе" № 115и или на 

https://www.vivacom.bg/bg/residential/kontakti.  

7. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Правилата на Кампнаията са на разположение на интернет страницата на дружеството 

https://www.vivacom.bg/. VIVACOM си запазва правото да променя Правилата по всяко време в 

периода на Кампанията, като публикува съответното изменение на https://www.vivacom.bg/. 

Допълнителна информация - на кратък номер 123 за клиенти на мобилни услуги на VIVACOM. 
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Участието в Кампанията означава, че потребителят приема настоящите Правила, които 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. 

Участието на всеки Участник в Кампанията e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не 

отговоря за евентуални вреди, причинени при участие в Кампанията, освен ако е доказано, че са 

причинени умишлено. 

Организаторът не е отговорен за ситуации, в които лица нямат възможност да участват, когато тази 

невъзможност е извън контрола на Организатора. 

Организаторът има право да изключи от участие в Кампанията, както и да не предостави награди 

на Участници, за които има данни, че са извършили злоупотреба с технически, програмни или 

други средства с цел неправомерен достъп до системите на Организатора и/или участие в 

Кампанията и спечелване на награда. С оглед избягване на всякакво съмнение се счита, че е 

налице злоупотреба, ако броят и времето на изпратените от даден Участник промо линкове и 

кодове, надхвърлят обичайните възможности на едно физическо лице. 

Организаторът не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка с притежанието и ползването 

на наградите. 

Жалби и искания, свързани с Кампанията се приемат до един месец след края на Кампанията. 

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. 

Повече информация за услугата Pay by VIVACOM можете да намерите на pay.vivacom.bg. 

Настоящите Правила влизат в сила от 05.10.2020 г. 

Настоящите правила са променени на 30.10.2020 г. и измененията се прилагат от момента на 

тяхното публикуване на страницата на Vivacom. 


