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Общи условия за Кампанията „1, 2, 3! Плати и спечели!”  
 

ДEФИНИЦИИ:  
„Кампания” означава допълнителни промоционални правила, които Организаторът 
установява за периода на провеждане на кампанията сред своите клиенти, съгласно 
настоящите Общи условия и която цели да популяризира продукта и да насърчи нови 
клиенти. 
„Организатор ” е дружеството „Айкарт“ АД с ЕИК 175325806, седалище и адрес на 
управление: Република България, гр. Варна, п.к. 9009, район Младост, Бизнес Парк 
Варна № Б1. 
„Участник” е всеки  клиент ( дееспособно физическо лице) на Организатора, който към 
периода на кампанията е регистриран с държава на местопребиваване Република 
България и отговаря едновременно на следните условия: 
1. се е  регистрирал за приложението iCard Mobile App, iCard Wallet и iCard Сметка, 
преминал е успешно процедура за идентифициране и комплексна проверка на 
самоличността (верифициране) и  притежава iCard Сметка, и клиентският му статус при 
Организатора е „Активен“, което означава, че клиентът не е отправил искане за 
закриване на сметката му, нито същата е блокирана по някаква причина, и за който 
клиент се прилага план  „Standard“ или „Infinite“, или „Metal“, и 
2. не е съдружник или акционер, или не работи по трудово правоотношение, или въз 
основа на друг договор с Организатора, или което и да е свързано лице по смисъла на 
ЗППЦК, или не е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и 
администрирането на кампанията. При наличие на данни, установяващи 
несъвместимост с това изискване, Организаторът на Кампанията преустановява правото 
на участие на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на 
Участника; 
„iCard Mobile App“ означава FinTech мобилно приложение за смартфони с Android или 
iOS, предоставящо достъп до iCard Сметка. 
„iCard Wallet“ означава част от услугата, която се състои от възможността за създаване 
и поддържане на клиентски профил в iCard мобилното приложение и уебсайт. 
Клиентският профил предоставя възможност на потребителя: да въвежда и запазва 
карти за лоялност и всякакви други видове допустими баркодове или QR-кодове; да 
получава, управлява и разходва GiftCard-и, изпратени от ползватели на платежните и 
други финансови услуги на iCard; и да използва end-to-end криптираната чат услуга; в 
случай, че имате валиден Договор за iCard сметка за електронни пари – достъп до 
функционалностите, които се предоставят по силата на този договор. 
„iCard   Сметка“ означава услуга за електронни пари, която предоставя възможности за 
незабавно издаване и зареждане на електронни пари за сигурни трансакции 
посредством мобилна (NFC) карта (за Android, Apple Pay, Garmin Pay), незабавно 
издаване на виртуални дебитни карти за покупки и абонаменти в Интернет, виртуални 
GiftCard и физически карти, както и платежни услуги като например парични трансфери, 
в т.ч. незабавни преводи към други потребители на iCard сметки за електронни пари, 
или SEPA преводи, международни преводи и други функционалности за плащане, както 
и функционалности за контрол на сигурността на издадените платежни инструменти. 
„iCard Debit“ означава CHIP & PIN базирана платежна карта с логото на Картовите 
организации и логото на iCard, издадена от нас за плащания и теглене на ПОС 
терминал, плащания в Интернет и теглене на АТМ терминал. 
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„iCard Wearable Карта“ означава платежен инструмент - безконтактна платежна карта, 
издадена под бранда на Картова организация, която е вградена в аксесоар, одобрен от 
Организатора, която е свързана с iCard сметката на клиента, и с която клиентът може 
да плаща на ПОС терминално устройство, което приема плащания с NFC карти. NFC 
Wearable Карта може да бъде маркетирана под различни наименования, одобрени от 
Организатора, като например iCard Watch, iCard Bracelet, iCard Keychain или други 
подобни. 
„Период на Кампанията” означава времевият период, през който Участниците ще могат 
да участват в Кампанията в съответствие с настоящите Общи Условия. (часова зона UTC+ 
2). 
 
Настоящите Общи условия определят начините и провеждането на Кампанията и 
уреждат взаимоотношенията на Организатора и участниците. За всички неуредени 
въпроси, включително за използването на iCard Wallet, се прилагат Договор за iCard 
Wallet и Договор за iCard Сметка, публикувани на www.icard.com. Участниците приемат 
и се съгласяват, че настоящите Общи условия за промоционалната кампания по никакъв 
начин не заместват, нито променят, нито изменят Договор за iCard Wallet и Договор за 
iCard Сметка и свързаните с тях тарифи, декларации, политики за поверителност и други 
свързани съглашения. 
Общите условия са изготвени в съответствие с изискванията на българското 
законодателство и са публикувани на уебсайта на Организатора www.icard.com.  
С участието си в Кампанията Участниците се обвързват с гореописаните Правила и се 
съгласяват да спазват условията и сроковете, описани по-долу.  
 
I. ОРГАНИЗАТОР и ТЕРИТОРИЯ НА КАМПАНИЯТА 
Чл. 1.  (1) Организатор на кампанията е дружеството „Айкарт” АД, регистрирано в 
Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175325806, седалище и адрес 
на управление: Република България, гр. Варна, п.к. 9009, район Младост, Бизнес Парк 
Варна № Б1; е-mail: support@icard.com ; website: www.icard.com. 
(2) Територията на провеждане на кампанията е територията на Република България. 
II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА 
Чл. 2.  Всяко лице, което отговаря на дефиницията за „Участник“ и за което не е налице 
друго законово ограничение за участие, може да участва в настоящата Кампания на 
Организатора. 
III. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА 
Чл. 3.  Периодът, в който Клиентът ще може да се възползва от кампанията, започва в 
00:00 ч. (EET) на 26.04.2021 г. и ще продължи до 23:59 ч. (EET) на 09.05.2021г., 
включително. Това е последният ден и час, които са обвързващи за Организатора и в 
които Участниците могат да се възползват от кампанията.   
IV. СЪЩНОСТ НА КАМПАНИЯТА. НАГРАДА. ВРЪЧВАНЕ: 
Чл. 4.  В периода от  00:00 ч. на 26.04.2021 г. до 23:59 ч. на 09.05.2021 г., включително, 
всеки участник, за когото едновременно са налице условията по-долу, участва в 
тегленето за спечелване на 1 (един) брой предметна награда, а именно: през периода 
на кампанията е изпълнил поне 3 (три) на брой успешни трансакции на стойност не по-
малко от 10.00 лева всяка, извършени единствено на физически ПОС Терминални 
устройства при търговци чрез iCard Debit, iCard Metal, iCard Infinite и/или NFC  Wearable 
Карта и/или безконтактно чрез функционалност „Tap and Pay” на iCard Digital Wallet със 
средства от iCard Сметката. Трансакции за извършване на плащания в интернет или 

http://www.icard.com/
http://www.icard.com/
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теглене на парични средства в брой, вкл. чрез АТМ, извършени в периода на 
кампанията, не дават право на участие в кампанията.  
Чл. 5.  Всеки участник може да участва в кампанията неограничен брой пъти. Участието 
в кампанията е доброволно. В случай, че участник не желае да бъде включен в тегленето 
за наградата, то този участник следва да изпрати до адреса на Организатора отказ от 
участие в кампанията в писмена форма.   
Чл. 6.  Наградата, която Организаторът ще предостави на печелившия участник е Смарт 
часовник Garmin Watch Vivoactive 4  
Чл. 7.  Организаторът ще определи печелившия участник по следния начин: чрез 
теглене на случаен принцип на 1 (един) победител – печеливш участник, измежду 
всички участници, посредством електронен способ -  безплатен уеб инструмент, 
определен от Организатора и действащ на случаен принцип измежду участниците, в 
срок до 5 (пет) работни дни след последния ден на Кампанията. Тегленето ще се 
осъществи в помещенията на Организатора от определени за целта служители на 
Организатора - Комисия. Организаторът има право да изтегли 5 (пет) резервни 
победители („резерви“).  
Чл. 8.  Организаторът ще обяви печелившия участник в срок до 2 (два) работни дни след 
изтеглянето му по предходното изречение, но не по-късно от 17.05.2021 г. по следния 
начин: на уебсайта на Организатора: https://icard.com/bg/promo и в профилите на 
Организатора в социалните мрежи. 
Чл. 9.  В срок от 3 (три) работни дни от изтегляне на печелившия участник, 
Организаторът ще се свърже с него по един от следните начини  - на регистрираните за 
услугата iCard Mobile App мобилен номер или електронна поща. В случай, че в срок  от 
5 (пет) дни от обявяване на печелившия участник и при проведени поне 3 опита за 
свързване по някой от начините по-горе, Организаторът не може да установи контакт с 
печелившия участник, последният губи правото си да получи наградата и Организаторът 
може да връчи наградата на изтеглен резервен победител, като съобрази реда на 
изтеглянето на резервните победители.  
Чл. 10.  След уведомяване на печелившия участник и в срок до 31.05.2021 г. 
Организаторът връчва наградата на печелившия участник по следния начин: в 
определен от Организатора негов обект и на определени от Организатора дата и час, за 
което уведомява печелившия участник в срок не по-малко от 5 дни предварително, като 
връчването се осъществява  не по късно от 31.05.2021 г.  Печелившият участник е 
длъжен да окаже необходимото съдействие на Организатора, във връзка с получаване 
на наградата, включително печелившият участник е длъжен да се яви на указано от 
Организатора място и в указаното от Организатора време, за да получи наградата си. 
Организаторът връчва наградата след надлежно подписан Приемо-предавателен 
протокол и след успешна проверка на самоличността на печелившия Участник. В случай, 
че печелившият участник не се яви да получи наградата си, съгласно указанията на 
Организатора и/или откаже да подпише Приемо-предавателен протокол и/или 
Организаторът не може да установи и провери самоличността на печелившия участник, 
то печелившият участник няма право да получи наградата. Връчването на наградата 
може да бъде публично събитие. 
Чл. 11.  Организаторът не носи отговорност в случай, че печелившият участник не 
упражни правото си да получи спечелената награда, съгласно правилата и процедурата, 
посочени по-горе. Организаторът няма задължение да съхранява наградата за 
неограничен период. Организаторът не предвижда получаване на наградата  на по-
късен етап.  

https://icard.com/bg/promo
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Чл. 12.  Организаторът не е длъжен да осъществява каквато и да е кореспонденция с 
участниците, които не са спечелили наградата, включително, че не са печеливши в 
кампанията.  
Чл. 13.  Наградата не може да бъде заменяна, разменяна, не подлежи на 
предоговаряне и прехвърляне. Наградата не може да бъде разменена за паричната й 
равностойност. Организаторът не дава гаранция и не носи отговорност за техническата 
изправност на наградата. 
Чл. 14.  Всякакви законови задължения от данъчно, осигурително или друго естество, 
дължими от печеливш участник във връзка със спечелената награда, са изцяло 
отговорност и в тежест на печелившия участник. 
V. ПУБЛИЧНОСТ НА КАМПАНИЯТА 
Чл. 15.  Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия 
Период на продължителност на Кампанията на уебсайта на Организатора 
www.icard.com.  
VI. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА 
Чл. 16.   Всеки Участник, който спре да отговаря на което и да е от изискванията на 
дефиницията за Участник, загубва право на участие в настоящата Кампания. 
VII. ЛИЧНИ ДАННИ 
Чл. 17.  Организаторът обработва личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 
2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. („Общ регламент 
относно защита на данните“). 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 техните лични данни от страна на Организатора, както и информация 
за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице 
по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент относно 
защита на данните изисква да бъде предоставена на субектите, се съдържа в Политиката 
за поверителност, която е налична на  www.icard.com. 
VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА 
Чл. 18.  Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко 
време, обявявайки това в съответствие с  раздел V Публичност на Кампанията, в случай 
че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно 
изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора. 
Чл. 19.  Организаторът има неотменимо право да прекрати Кампанията по всяко време, 
без предизвестие към участниците, в случай, че констатира злоупотреба или масово 
нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други 
обективни причини, включително, но не само ако за него настъпят материални загуби, 
при наличие на разпореждане на компетентните държавни органи за 
преустановяването на Кампанията и други. В случай на злоупотреба, недобросъвестно 
поведение или нарушаване на Правилата от участник, Организаторът има право да го 
дисквалифицира.  
Чл. 20.  В случай на прекратяване на кампанията по каквато и да е причина, на 
участниците не се дължи компенсация под никаква форма и стойност. 
Чл. 21.  Нищо в настоящите условия не обвързва Организатор и Участник в договорни 
отношения, различни от осъществяваната Кампания. 
Чл. 22.  Организаторът не носи отговорност за действията на участниците. Всеки 
участник носи отговорност за своите действия и изявления. 

https://www.icard.com/
https://www.icard.com/bg/privacy-policy
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Чл. 23.  Организаторът не носи отговорност в случай, че победителят не може да получи 
наградата си поради това, че е самият печеливш участник е представил невярна/грешна 
или подвеждаща информация  за себе си и/или в случай, че печелившият участник не е 
получил и/или потърсил своята кореспонденция и/или не може да бъде открит на 
посочените от него регистрирани за iCard Mobile App средства за контакт: телефон и/или 
електронна поща, както и поради каквато и да причина, която е извън контрола на 
Организатора.  
Чл. 24.  Организаторът не гарантира и не носи отговорност дали печелившият участник 
ще се възползва от наградата си, за възможността му да ползва спечелената награда, 
както и за начина на използване на предоставената награда и/ нейното качество. 
Чл. 25.  Организаторът не гарантира, че достъпът до сайта www.icard.com  ще бъдe 
непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това се дължи на 
обстоятелства извън неговия контрол. Организаторът не носи отговорност за загуба на 
съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или 
поява на технически проблеми, свързани с участието в промоционалната кампания. 
Чл. 26.  При възникване на технически проблеми в интернет сайта www.icard.com  
обявяването на печелившия ще се извърши след окончателното им отстраняване. 
Организаторът моли всички Участници стриктно да проверяват своята входяща 
пощенска кутия (INBOX), както и „СПАМ” (SPAM) директория за получени съобщения от 
адреси с домейн www.icard.com. Организаторът не носи отговорност, в случай че 
изпратеният уведомителен имейл попадне в „SPAM“ директорията на пощенската кутия 
на печеливш участник. Организаторът не носи отговорност, ако печеливш участник е 
пропуснал да забележи съобщението за спечелването на наградата и/или не е 
потвърдил желанието си да получи наградата в срока, посочен по-горе в настоящите 
условия. 
Чл. 27.  Забранени са всякакви манипулации, опити за манипулации и използването на 
всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично“ и 
други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши 
правилата, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение 
изрично включва каквито и да е действия, които изменят елемента на лично и 
индивидуално участие на съответното лице в настоящата Кампания и/или променят 
механизма за участие в Кампанията или неправомерно увеличават шансовете за 
печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите официални 
правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът 
не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално 
нарушение на настоящите правила. Организаторът не носи отговорност за евентуални 
вреди, причинени от наградите.  
IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 28.  Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва 
условията по настоящата Кампанията. Промените ще бъдат в сила от датата, посочена 
от Организатора и ще бъдат обявявани и достъпни за всички участници и потребители и 
съобразно раздел V Публичност на Кампанията. 
Чл. 29.  Всяка една промяна на сроковете на Кампанията, ще бъде надлежно 
публикувана на официалния  уебсайт на „Айкарт” АД www.icard.com. 
Чл. 30.  Организаторът не носи отговорност за каквито и да е вреди, щети или 
пропуснати ползи, понесени от Участник или което и да е трето лице във връзка с 
настоящата Кампания и/или наградата. 

http://www.icard.com/
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Чл. 31.  За неуредените от тези Условия случаи се прилагат разпоредбите на 
българското право. Всеки спор, противоречие или претенция, произтичащи от или 
свързани с изпълнението, тълкуването, прилагането или прекратяването на Условията, 
се уреждат по от страните чрез взаимни отстъпки. Ако страните не успеят да уредят 
отношенията си извънсъдебно, компетентен да реши спора е съответния български съд, 
съобразно действащото българско законодателство. 
Чл. 32.  Настоящите условия за кампанията „1, 2, 3! Плати и спечели!”са в сила от 
26.04.2021 г.  
 


