
Правила на промоционална кампания „MyFin Плащай дигитално,обичай реално“ (Правила) 

Настоящите официални правила (“Правилата“) определят реда и условията за провеждане на 

промоционална кампания „MyFin Плащай дигитално,обичай реално” (“Промоцията“) и уреждат 

отношенията между Организатора и физическите лица, участници в Промоцията. 

1. Организатор: „Майфин“ ЕАД, ЕИК 206066023, със седалище и адрес на управление гр.София, 

бул. Драган Цанков № 37 (накратко „MyFin“). 

2. Участници в Промоцията: 

В промоционалната кампания могат да участват всички дееспособни физически лица, които в 

периода по т.3 по- долу са извършили поне 1 (един) превод към различни от тях потребители през 

приложението „MyFin”. 

3. Периоди на кампанията: 

• начало:   07.02.2022 г.  

• край: 21.02.2022г. включително. 

4. Механизъм на провеждане на кампанията:  

Всеки клиент на „MyFin”, който е извършил поне 1 (един) превод на минимална стойност 10 лв. 

към различен от него получател през приложението  „MyFin” в рамките на периода на кампанията 

посочен в точка 3, има право без да е необходима допълнителна регистрация автоматично да 

участва в тегленето за спечелване на страхотни награди. 

Всяко физическо лице регистрирало се в „MyFin” (завършил регистрацията си чрез сканиране на 

документ за самоличност – лице, гръб, както и селфи,направено на момента) на 14.02.2022г. ще 

получи от „MyFin” 10 лв. В акаунта си не по-късно от 18.02.2022г. 

5. Награди: 

След приключване на кампанията по т.3 по- горе от тези Правила, ще бъдат изтеглени пред 

комисия на случаен принцип чрез специализиран софтуер сред всички участници, изпълнили 

условията за участие описани в т.4. имената на 1 участник за спечелване на парична сума в размер 

на 1000 лв., с която ще бъде заверена сметката му в MyFin. 

Дата на теглене на спечелилия участник е на 22.02.2022г.  

5.1. След изтеглянето на печелившия Организаторът осигуряващ наградата, уведомява спечелилия 

участник и предоставя същия, като заверява сметката на участника при Майфин ЕАД със стойността 

на спечелената награда. 

6. Допълнителни разпоредби.  

6.1. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които клиентът няма възможност да участват в 

промоцията, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора и неговите 

подизпълнители. 



6.2. Настоящите Правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на 

Промоцията и са свободно достъпни на адрес: www.myfin.bg/news през целия период на 

Промоцията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство. 

6.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като 

промените влизат в сила от оповестяването им на адрес www.myfin.bg/news Организаторът има 

право да прекрати Промоцията по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства 

или бъдат констатирани злоупотреби, или нарушения на Правилата. В тези случаи на участниците 

не се дължи компенсация. 

Тези обстоятелства също могат да се дължат на форсмажорни обстоятелства, които да повлияят на 

процедурата и изпълнението на промоцията (като решения на институциите, състояние на война, 

природни бедствия и други). Участниците също така се съгласяват с решенията на Организатора 

относно периодите на провеждане на промоционалната кампания и други промени, свързани с 

изпълнението на активността на участниците. 

6.4. Участниците също така се съгласяват с решенията на Организатора относно периода на 

провеждане на промоционалната кампания и други промени, свързани с изпълнението на 

активността на участниците. 

7. Данни 

7.1. С изпълнение на условията на Правилата се счита, че участникът заявява съгласието си за 

участие в промоционалната кампания, приема условията на настоящите Правила, както и дава 

съгласието си данните му да бъдат обработвани от Организатора за целите на провеждане на 

промоционалната кампания, при условията на съответния сключен между него и Майфин ЕАД 

договор за ползване на „MyFin” и предварителна информация относно обработване на лични 

данни съгласно чл.13 и чл.14 от Регламент (ЕС) 2016/679, която Организаторът осигурява на 

разположение на интернет страницата си на адрес www.myfin.bg/news 

Имената на спечелилия участник ще бъдат публикувани на страницата на Майфин на адрес 

www.myfin.bg , както и на https://m.facebook.com/myfinbulgaria/ 

https://istagram.com/myfinbulgaria/, след дадено предварително съгласие от негова страна. 
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