Cookies Policy
We use “cookies” and other technologies when
you visit or use our websites. In this document
you may find more information and details on
about the cookies and the similar technologies
as well as how to control them.

General information on cookies can be found
here: http://www.allaboutcookies.org/
Consent
By using our websites and mobile sites, you
agree the use of cookies in accordance with the
present policy. This policy applies additionally to
any other Legal agreement, terms and
conditions or contract provision for the Product
(credit card iCARD Mastercard/Visa) being used
by you. If you do not accept the use of cookies,
please disable them as specified below.

Can I withdraw my agreement to the use of
cookies and similar technologies?
If you wish to withdraw your agreement to
accept cookies and similar technologies, please
delete the cookies via your browser settings.
There is a brief instruction further in the policy
below and you can find further information on
deleting
and
blocking
cookies
here:
http://www.aboutcookies.org/how-to-deletecookies/

Some of the similar technologies we use, such as
JavaScript can also be disabled on your devices
but this may significantly impact the ability for
our websites, or mobile sites to work on your
devices.
What are cookies and similar technologies?
Cookie is a small text file that a website saves on
your computer or mobile device when you visit
the site. It enables the website to remember
your actions and preferences (such as login,
language, font size and other display
preferences) over a period of time, so you don’t
have to keep re-entering them, whenever you
come back to the site or browse from one page

Политика за „Бисквитки“
Ние използваме „Бисквитки“ и други
технологии, когато посещавате нашите
интернет сайтове. В този документ Вие може
да намерите повече информация и детайли
относно „Бисквитките“ и подобните им
технологии, както и относно способите са
тяхното контролиране
Базова информация относно „Бисквитки“
може
да
бъде
намерена
тук:
http://www.allaboutcookies.org/
Съгласие
Използвайки нашите интернет и мобилни
сайтове, Вие се съгласявате с използването на
„Бисквитки“ по начина определен в
сегашните ни условия. Тези условия се отнася
и до всякакви допълнителни правни
съглашения, условия или договори свързани с
използвания от Вас Продукт (кредитна карта
ICARD Mastercard/Visa). Ако не приемате
използването
на
„Бисквитки“,
моля
деактивирайте ги по начина описан по-долу.
Мога ли да оттегля съгласието си относно
ползването на „Бисквитки“ и други подобни
технологии?
Ако искате да оттеглите своето съгласие за
ползването на „Бисквитки“ и подобни
технологии, моля изтрийте „Бисквитките“
чрез вашите настройки на браузъра. По-долу
в съглашението има кратки инструкции, а
допълнителна информация относно това как
може да блокирате и изтриете „Бисквитки“
може
да
откриете
тук:
http://www.aboutcookies.org/how-to-deletecookies/
Някои от подобните технологии, които
използваме, като например JavaScript, могат
също да бъдат деактивирани от Вашите
устройства, но това може сериозно да намали
възможността на нашите сайтове и мобилни
портали да работят на Вашите устройства.
Какво са „Бисквитките“ и подобни
„технологии“
„Бисквитка“ е малък текстови файл, който
интернет страницата запазва на Вашия
компютър или мобилно устройство, когато
посещавате дадения портал. Този файл
позволява на интернет страниците да
запомни Вашите действия и предпочитание (
като например: акаунт, език, шрифт и други
предпочитания) през даден период от време,

to another. Cookies are generated by the server
of the visited website when the browser of your
device loads it. The website sends information to
the browser and creates a text file. Each time the
user returns to the same website, the browser
extracts this text file and sends it to the website’s
server. The information that the cookie contains
is specified by the server and may be used by the
latter when the website is visited again by the
user.

We use cookies to achieve different tasks such as
like letting you navigate between pages
efficiently and easily, remembering your
preferences and generally improving your
experience when browsing. We also use them to
ensure that any ads you see on our websites and
ads of other third-parties are more focused to
you and your interests.

We also use similar technologies such as ‘pixel
tags’ and ‘JavaScript’ to undertake these tasks.
Pixel tags and JavaScript are tiny graphics files
that contain a unique identifier that enable us to
recognize when someone has our websites. This
allows us, for example, to monitor the traffic
patterns of users from one page within our
websites to another, to provide or communicate
with cookies, to understand whether you have
come to our websites from via online
advertisement displayed on a third-party
website, to improve site performance.

If you visit our websites, we will deploy cookies
and similar technologies to design an online
service more suitable for your device, as well as
to prevent and detect fraud. When you visit our
website from any device we collect information
about your use of the particular website, such as
information about the device or browser you use
to access the site (including device type,
operating system, screen resolution, etc.), the
way you interact with this site, and the IP
address your device connects from. In many
cases, the above said technologies are relying on

за да не трябва да ги въвеждате всеки път,
когато ги посещавате или когато посещавате
други страници. „Бисквитките“ се генерират
от сървърът на посетената интернет страница,
когато браузърът на Вашето устройство ги
зареди. Уебсайтът изпраща информация до
браузъра и създава текстов файл. Всеки път,
когато ползвател се връща на същата
страница , браузърът извлича текстовия файл
и го изпраща на сървъра на интернет
страницата. Информацията съдържаща се в
„Бисквитките“ е специфицирана от сървъра и
може да бъде използвана от него когато
интернет сайтът бъде посетен отново.
Използваме бисквитките за да постигаме
различни цели, като например
да Ви
позволим да се ориентирате в страниците полесно и по-ефикасно, като технологията
позволява
да
се
запомнят
вашите
предпочитания и подобрява усещането Ви
докато „сърфирате“. Ние също ги използваме
и за да сме сигурни, че всякакви
допълнителни програми на нашите интернет
страници, били те наши или на трети лица, са
насочени към Вас и Вашите интереси.
За гореспоменатите цели използваме също
така подобни технологии като “”pixel tags” и
“JavaScript”. „Pixel tags“ и “Java Script” са
миниатюрни графични файлове, които
съдържат уникален идентификатор, който ни
позволява да разберем кога някой е посетил
нашите файлове. Това ни позволява,
например, да наблюдаваме моделът да
движение да данните между сайтовете, за да
подсигури или, за да се свърже с „Бисквитки“,
за да разберем дали сте посетили нашият сайт
през платформа за интернет реклама на друга
интернет страница, и с цел да подобрим
представянето на страницата.
Ако посетите нашите интернет страници, ние
ще активираме „бисквитки“ и подобни
технологии за да оформим онлайн услуга,
която е по-добре пригодена за вашето
устройство, както и за да прихване и
предотврати измама. Когато посетите нашата
интернет страница от, което и да е устройство,
ние събираме информация относно Вашето
ползване на определена интернет страницаинформация за браузъра или устройството,
които ползвате
(вкл. тип устройство,
операционна система, резолюция на екрана и

cookies to function properly, and so declining
cookies will impair their functioning, which
means that you may not be able to exercise
some activities within our secure online services
unless these cookies or similar technologies are
installed. Additionally there might be a chance
that we may not be able to process certain
transactions if you are physically located in
certain countries.

Cookies set by us are referred to as "first party
cookies". Cookies deployed by parties other
than us are called "third-party cookies". Third
party cookies enable third party features or
functionality to be displayed on or through the
website/app. The parties that set these thirdparty cookies can recognize your computer both
when it visits the website in question and also
when it visits certain other websites.

We may not influence or control over third-party
cookies. If you would like to find out more about
the types of cookies which may be downloaded
as a result, please visit the website of the thirdparty provider to do so.
Types of cookie inserted
There are different types of cookies which are
usually split into the following categories, but
note that not all these types will be used on our
website:
Necessary cookies
These cookies are required in order to allow you
to move throughout the website and use its
functionalities, such as accessing secure areas of
the website. Without these cookies the services
you have applied for cannot be provided. These
cookies are activated when you visit our website
and remain active for the duration of your visit.
These cookies allow us to provide you our
service.

Statistical cookies
These cookies collect information about how
you as a visitor use our website. For instance,
which pages visitors go to most often and if they
get error messages from web pages. This data in

т.н.), начинът, по който използвате интернет
страницата, и IP- адресът, от който вашето
устройство се свързва. В много случаи ,
споменатите по-горе технологии разчитат на
„бисквитки“ , за да работят правилно. Затова
деактивирането им може да навреди на
тяхната функционалност, което означава, че
Вие може да сте лишени от възможността да
упражнявате определени дейности, в
осигурените параметри на нашата интернет
платформа, освен ако не активирате
„бисквитките“ или подобни технологии
„Бисквитките“ използвани от нас са познати
като „бисквитки на първоизточник“/ „Наши
бисквитки“. „Бисквитките“ използвани от
други страни са познати като „бисквитки на
трети страни“. „Бисквитките на трети страни“
позволяват на функции на трети страни да
бъдат показвани на или чрез интернет
страниците или апликацията. Лицата, които
се съгласят с тези „бисквитки на трети лица“
могат да работят и докато посещавате нашия
сайт и докато посещавате други сайтове.
Ние не можем да повлияем или да
контролираме „Бисквитките на трети страни“.
Ако искате да научите повече за този тип
„бисквитки“, които могат да бъдат изтеглени,
в последствие, моля посетете сайта на третата
страна, която ги е предоставила.
Има различни видове „бисквитки“ които
обикновено се разделят в следните
категории, но отбелязваме, че не всеки вид
„бисквитки“ трябва да се използват.
Необходими „бисквитки“
Те са необходими с цел да ви позволим да се
предвиждате през интернет страницата и да
използвате всички функции, като например
да достигнете до защитените части на
интернет страницата. Без тези „ бисквитки“
услугите, които искате не могат да ви бъдат
предоставени. Тези бисквитки се активират
когато посетите нашата интернет страница и
останете активни по време на вашето
посещение. Тези „Бисквитки“ ни позволяват
да ви предоставяме нашето обслужване
„Статистически бисквитки“
Тези бисквитки събират информация относно
това как Вие, като посетител използвате
нашия портал. Например- кои страници са
най-често посещаваните и дали получават

aggregate form is used to improve our websites.
This data is also used to identify whether
customers may have specific interests needs
based on pages they have visited within our
websites. These cookies allow us to provide you
our service better.

Functionality cookies
These cookies allow our website to remember
choices you make and provide high level of
personal features. These cookies can also be
used to remember changes you have made to
text size, fonts and other parts of web pages that
you are allowed to customize. The information
these cookies collect may be anonymized and
they cannot track your browsing activity on
other websites. These cookies memorize your
preferences in order to build-up your experience
as user.

Target cookies
These cookies are used to deliver adverts more
relevant to you and your interests. They are also
used to limit the number of times you see an
advertisement as well as help measure the
effectiveness of advertising campaigns. They are
usually placed by third-parties (advertising
networks) with the website operator’s
permission. They remember that you have
visited a website and this information is shared
with other companies or organizations such as
advertisers.

These cookies are designed to provide you more
efficiently with relevant ads.
Regulatory cookies
These cookies are required for us to be able to
comply with our legal and regulatory
requirements such as anti-money laundering
and fraud prevention. They also prevent your
account from being misused by others. These
cookies are activated when you visit our website
and remain active for the duration of your visit.

Cookies in Emails

съобщения за грешка от интернет страниците.
Тези данни са способ, чрез който можем да
подобрим дейността на нашите сайтове. Тези
данни също ни помагат да определим дали
клиентите ни имат определени интереси или
нужди, спрямо това какви страници са
посещавали. Тези „бисквитки“ ни помагат да
ви предоставим по-добра услуга
„Функционални бисквитки“
Тези бисквитки помагат на нашата интернет
страница да „запомни“ изборите които
правите и предоставя възможност за
персонализация. Тези „бисквитки“ могат
също да бъдат използвани, с цел да
„запомнят“ промени които сте направили на
размера на текста, шрифта и други части на
интернет страниците, които вие можете да
персонализирате. Информацията събирана от
тези „бисквитки“ е анонимна и те не могат да
проследяват вашите активности на други
интернет страници. Тези „бисквитки“
„запаметяват“ вашите предпочитания с цел
да подобрят вашето преживяване като
потребител
„Целеви бисквитки“
Тези бисквитки се използват за да предостави
реклами свързани с Вас и Вашите интереси.
Те същи се използват, за да ограничат броя
пъти, в който виждате една реклама, както и
помагат да се измери ефективността на
рекламните кампании. Те обикновено са
предоставени от трети страни (рекламни
агенции) с позволението на администратора
на интернет страницата. Те „запомнят“, че сте
посетили определена интернет страницата и
информацията се споделя с други компании
или организации, като например рекламни
агенции.
Тези „бисквитки“ са разработени за да би
предоставят релевантни за вас реклами
„Регулаторни бисквитки“
Тези „Бисквитки“ са необходими за да можем
да спазим всички легални или регулаторни
изисквания, като например тези относно
превенцията на прането на пари и измамата.
Те също предотвратяват злоупотребата с
вашият акаунт. Тези „бисквитки“ се активират,
когато посетите нашата интернет страница и
остават активни през целия период на вашето
посещение.
„ Бисквитки в електронните съобщения“

We use cookies and similar technology in some
of our emails which contain hyperlinks, each of
which has a unique tag. They help us to
understand a little bit about how you interact
with our emails, and are used to improve our
future email communications to you. If you click
on links contained in this email it will allow us to
track your use of our website and enable us to
show content and offers of most interest to you.
If you do not wish to accept cookies from any
one of our emails, simply close the email before
downloading any images or clicking on any links.
You can also set your browser to restrict cookies
or to reject them entirely. These settings will
apply to all cookies whether included on
websites or in emails.

If you have configured your computer to
automatically display images, or if you have
added us to your email "address book" (or "safe
senders" list), or if you have configured your
computer to have "weak" security, cookies
might be set at the same time as you download,
open or read an email from us. If you would
prefer for this not to happen, you should disable
the automatic displaying of images, or remove us
from your address book or strengthen your
security settings.

How to control and delete cookies through your
browser
The ability to disable or delete cookies can also
be carried out by changing your browser’s
settings. In order to do this, follow the
instructions provided by your browser (usually
found in the ‘Help’, ‘Edit’ or ‘Tools’ facility).
Some pages may not work if you completely
disable all cookies, but many third-party cookies
can be safely blocked. If you do switch off
cookies at a browser level, your device won't be
able to accept cookies from any website. This
means you will struggle to access the secure area

Ние използваме „бисквитки“ и подобни
технологии в някои от нашите съобщения по
електронна
поща,
които
съдържат
хиперлинкове, всеки от които съдържа
уникален таг. Те ни помагат да разберем
малко повече за това как вие използвате
Вашата електронна поща и се използват за да
се
подобри
бъдещата
електронна
комуникация с Вас. Ако натиснете върху
линковете, които се съдържат в тези
съобщения, той ще ни позволи да проследим
използването на нашата интернет страница , а
също така ще ни позволи и да ви предоставим
съдържание, което представлява интерес за
Вас.
Ако не искате да приемате „бисквитки“ от
което и да е от нашите електронни
съобщения, просто затворете съобщението
преди да изтегляте всякакви изображения
или да натискате линкове. Вие също може да
нагласите своя браузър да ограничава
„бисквитките“ или да ги отказва напълно.
Тези ограничения ще важат за всички
„бисквитки“ независимо дали са от интернет
страници или изпратени по електронна поща.
Ако сте конфигурирали своя компютър, така
че да отваря изображения автоматично или
се ни добавили в „адресната книга“ на вашата
електронна поща като „безопасен изпращащ“
или пък защитата на компютърът ви е слаба, е
възможно „бисквитки“ да се активират в
същия момент, в който изображението се
изтегли, отворите писмо от нас и т.н. Ако не
желаете това да се случва, може да
изключите автоматичното отваряне на
изображения, да ни премахнете от адресната
си книга или да подобрите сигурността на
компютъра си.
Как да контролирате или да изтривате
„бисквитки“ през браузъра си
Изтриването
и
деактивирането
на
„бисквитки“ може да се извършва като
смените настройките на своя браузър. За да
постигнете това следвайте инструкциите
които ви предоставя вашият браузър (
обикновено можете да го откриете в раздел
„Помощ“, „Промени“, „Инструменти“. Някои
интернет страници може и да не работят, ако
напълно изключите „бисквитките“, но много
от „бисквитките на третите страни“ могат да
бъдат
блокирани.
Ако
изключите

of any website you use and you won't enjoy the „бисквитките“
от браузъра, вашето
best browsing experience when you are online. устройство няма да може да приема
„бисквитки“ от която и да е интернет
страница. Това означава ,че ще изпитвате
трудност да достигнете до „подсигурената“
зона на която и да е интернет страница и
няма да можете да използвате пълноценно
възможностите си докато „сърфирате в
мрежата“
Types
of
Cookies
used
for
iCARD Типове „бисквитки“, които се използват от
Mastercard/Visa website:
интернет
страницата
на
iCARD
Mastercard/Visa.
Below is a list of the types of cookies and similar По-долу ще видите списък с типовете
technologies that we use in our website and „бисквитки“ и подобни технологии, които
mobile application along with instruction as to използваме на нашата интернет страница и
how they may be disabled.
мобилни приложения, заедно със инструкции
за това как може да бъдат деактивирани,
Complete list with cookies can be found here:
Пълният списък може да видите тук:
 Icname;
 Icname;
 Uname;
 Uname;
 Upwd;
 Upwd;
 cookies_policy_accepted;
 cookies_policy_accepted;

