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За Кредитополучателя:_____________     За Кредитодателя:___________________________ 

/Участник/                                                       /Организатор/ 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯ „Свободата да осъществяваш плановете си“ 

провеждана от „Айкарт Кредит” ЕАД 

за периода от 01.09.2018 до 31.12.2018 г . 

Дефиниции: 

„Промоция” – Промоционална кампания, която Организаторът провежда за Периода 

на промоцията сред своите нови клиенти, съгласно настоящите Общи условия и която 

има за цел да популяризира продукта и да поощри новопривлечени клиенти. 

 „Организатор ” е дружеството „Айкарт Кредит“ ЕАД. 

„iCard платежна карта” или „Кредитна карта” или „iCard Classic” или „iCard Gold” 

представляват платежен инструмент, издаван от „Айкарт ” АД, посредством който се 

усвоява кредит, предоставян от Организатора, във връзка с който се организира 

настоящата Промоция. Продуктите на Организатора и „Айкарт ” АД, както и 

отношенията във връзка с тях между Организатор и клиент и между „Айкарт ” АД и 

клиент, се регулират с отделни Договори, Общи условия към Договори и всички 

свързани с тях документи и съглашения. 

“Преиздаване” представлява издаване на нова кредитна карта на вече съществуващи 

клиенти, след като срокът за валидност на тяхната кредитна карта е  изтекъл или 

последната е била изгубена, повредена, блокирана или станала по друг начин негодна 

за употреба. Понятието за преиздаване се определя съгласно Общите условия на 

”Айкарт ” АД относно съответната платежна карта, както и в съответните документи, 

които уреждат отношенията между Организатор и клиент. Горното важи и в случаите, 

при които за подобно преиздаване е възможно да е необходимо подаването на 

заявление. 

 „Участник” е клиент на Организатора, който в периода на промоцията подаде 

заявление за издаване на кредитна карта, бъде одобрен от Организатора и сключи 

Договор за Кредит с „Айкарт Кредит” ЕАД (наричан за краткост „Договор за кредит”), 

усвояван посредством кредитна карта iCard Classic или iCard Gold, предоставена по 

силата на сключения с „Айкарт” АД  Договор за издаване и ползване на международна 

кредитна карта iCard Classic или iCard Gold, както и сключи Договор за издаване и 

ползване на международна кредитна карта iCard.  Участникът приема и се съгласява 
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/Участник/                                                       /Организатор/ 

 

с настоящите условия, както и че същите по никакъв начин не заместват, изменят или 

отменят по какъвто и да е начин Договора за Кредит, Общи условия за Кредит, 

Договора за издаване и ползване на международна кредитна карта и Общите условия 

към Договора за издаване  и ползване на международна кредитна карта, както и 

всички свързани и произтичащи от тях тарифи, декларации, политика за 

поверителност и всякакви други свързани съглашения. 

 „Период на промоцията” означава времевият период между датите 01.09.2018 г. – 

31.12.2018 г., през който Участниците могат да участват в Промоцията, съгласно 

настоящите Общи условия.   

Настоящите Общи условия определят начина на провеждане на Промоцията и 

уреждат взаимоотношенията на Организатора и участниците. 

Общите условия са изготвени в съответствие с изискванията на българското 

законодателство и сa публикувани на уебсайта на Организатора. 

С участието си в Промоцията участниците се обвързват с гореописаните Правила и се 

съгласяват да спазват условията и сроковете, описани по-долу. 

 

I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА 

Чл. 1. Организатор на промоционалната кампания е „Айкарт Кредит” ЕАД, 

регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200739331, 

седалище и адрес на управление: България, област София, община Столична, район 

Лозенец, п.к. 1407, бул. „Джеймс Баучер” № 76А, ет. 8; е-mail: cc@icard.com ; website: 

www.icard.bg и www.icard.bg/apply . 

 

II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА 

 

Чл. 2. (1) Право на участие в Промоцията има всяко дееспособно физическо лице, 

навършило 18 /осемнадесет/ годишна възраст,  което: 

1. в периода на промоцията е подало заявление за издаване на кредитна карта и е сключило 

в периода на промоцията или по-късно на основание на подаденото в промоционалния 

период  заявление, в качеството си на Кредитополучател, Договор за кредит с „Айкарт 

mailto:credit.department@icard.com
http://www.icard.bg/
http://www.icard.bg/apply
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Кредит” ЕАД, усвояван посредством кредитна карта iCard Classic или iCard Gold, 

предоставена по силата на сключения с „Айкарт” АД  Договор за издаване и ползване 

на международна кредитна карта iCard Classic или iCard Gold и по отношение на него 

не е налице основание за загубване на право на участие, съгласно Раздел VII от настоящите 

Общи условия. 

2. към Периода на кампанията не притежава основна кредитна карта Classic или Gold или е 

притежавало кредитна карта iCard в минал период, но към момента на подаване на заявление 

за сключване на Договор за Кредит с „Айкарт Кредит” ЕАД не разполага с валидна кредитна 

карта iCard и няма валидно правоотношение във връзка с предоставяне на кредит с 

Организатора. Клиентите, чиито карти iCard Mastercard Classic или iCard 

MastercardGold се преиздават в рамките на Промоцията, не се считат за нови клиенти 

за целите на настоящите Общи условия. 

(2) За да бъде допуснат до участие в Промоцията, участникът следва да има постоянен адрес 

на територията на Република България. 

(3) В промоцията нямат право да участват кредитополучатели, чиито карти iCard Classic или 

iCard Gold бъдат преиздадени в рамките на Промоцията и имат действащи Договори за 

кредит с Организатора и Договори за издаване и ползване на международна кредитна карта 

с „Айкарт ” АД към началната дата на Периода на промоцията. 

(4) Участието в Промоцията е еднократно. В случай, че едно лице вече е сключило в 

Промоционалния период Договор за кредит, попадайки в кръга на Участниците в 

Промоцията, в случай на сключване на следващ договор за кредит в Промоционалния 

период, по отношение на втория по време сключен договор преференциалните условия на 

настоящата Промоция не са приложими.  

(5) В промоцията не може да участва лице, което е съдружник или акционер или работи по 

трудово правоотношение или въз основа на друг договор с Организатора или „Интеркепитъл 

Холдинг” АД, или „Айкарт” АД, или „Айкарт Сървисиз” АД, или   „Айкарт Иншурънс 

Брокер” АД, или „Систехнология” АД, или „Ролко” АД, или „Айкол“ ЕООД, или „Булнекс“ 

АД, или „Майпос.БГ“ ЕООД, или „Майпос“ АД, или „Реалис Пропърти Мениджмънт“ АД, 

или „Хела Пропъртис“ ЕООД или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването 

и администрирането на промоцията. При наличие на данни, установяващи несъвместимост 
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с това изискване, Организаторът на промоцията преустановява участието на такова лице до 

опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника.  

Чл. 3. За да придобие клиент право на участие в Промоцията и за да се възползва от нея, той 

следва да е изпълнил всички условия, посочени в настоящите Общи условия. От друга 

страна, всеки участник има право да откаже да се възползва от Промоцията, чрез изрично 

писмени изявление, представено на място в офисите на „Айкарт ” АД или на „Айкарт 

Кредит” ЕАД в страната или на адреса на управление, посочен по т. 1 по-горе. 

 

III. ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА 

 

Чл. 4 (1) Периодът, в който Клиентът ще може да се възползва от промоцията, започва на 

01.09.2018 г. и ще продължи до 31.12.2018 г., включително. Това е последният ден, който 

е обвързващ за Организатора и в който клиентите могат да се възползват от промоцията.  

(2) След подаване на заявление до Организатора, последният ще проведе процедура по 

одобрение на кандидата, което е възможно да отнеме техническо време, в резултат на което 

кандидатът да не бъде включен в настоящата Промоция. Организаторът ще положи разумни 

усилия за да проведе съответните процедури във връзка със съответния кандидат преди края 

на Периода на промоцията. Организаторът няма да отговаря за невъзможността на подобни 

кандидати да участват в настоящата Промоция, дори и последните да са подали заявлението 

си преди 31.12.2018 г.  

 

IV. СЪЩНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА: 

 

Чл. 5  Промоцията се състои в: 

1. освобождаване на всички участници от заплащане на такса за годишно 

обслужване на основната карта през първата година на действие на 

сключените Договор за кредит и Договор за издаване и ползване на 

международна кредитна карта iCard Mastercard Classic/ iCard Mastercard Gold (в 

размер,  определен в съответната Тарифа); и 
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2. преференциален (по-нисък) лихвен процент  при усвояване на суми по Лимита за 

трансакции чрез плащания на ПОС за първите 6 (шест) месеца от действието на 

Договора за кредит, усвояван посредством международна кредитна карта iCard 

Mastercard Classic/ iCard  Mastercard Gold, както следва:  

0 (нула) % лихва при усвояване на Лимита за трансакции чрез плащания на ПОС 

за първите 6 (шест) месеца след подписването на Договор за кредит, усвояван 

посредством международна кредитна карта iCard Mastercard Classic/ iCard  

Mastercard Gold, при условие, че кредитополучателят е внесъл дължимата 

минимална погасителна вноска (МПВ) за съответния отчетен период до 15-то 

число на месеца, в който се дължи.  

 

Забележка: При наличие на просрочие при заплащане на дължима МПВ за 

съответния отчетен период, горепосочената преференция за приложимия  

лихвен  процент при усвояване на Лимита за трансакции чрез плащания на ПОС 

отпада. Под просрочие се има предвид неплащането на дължима МПВ до 15-то 

число на съответния месец, при което от 16-то число започват да се прилагат 

стандартните условия за приложим лихвен процент по Договор за кредит, 

усвояван посредством международна кредитна карта iCard Mastercard Classic/ 

iCard Mastercard Gold, докато не бъде погасено просроченото задължение.  

 

Чл. 6 (1)Условията за освобождаване от такса за годишно обслужване през първата година 

на действие на Договор за издаване и ползване на международна кредитна карта  iCard 

Mastercard Classic/ iCard mastercard Gold и прилагане на преференциалния лихвен процент 

по Лимита за трансакции по Договора за кредит са следните:  

 Участникът  да е  подал заявление за издаване на основна кредитна карта iCard Mastercard 

Classic/ iCard Mastercard Gold в рамките на Периода на промоцията, да е одобрен  и да е 

сключил Договор за кредит и всички други необходими споразумения, съгласно 

процедурите на Организатора. 

(2) По отношение на лицата по ал. 1 e необходимо всеки един от тях да е заявил съответен 

вид кредитна карта iCard Mastercard Classic/iCard Mastercard Gold (онлайн или на място в 
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офис на Организатора) в рамките на периода на промоцията, да е одобрен за предоставяне 

на съответния вид кредитен продукт и да е подписал Договор за кредит и Общи условия към 

него, Договор за издаване и ползване на кредитна карта iCard Mаstercard Classic/ iCard 

Mastercard Gold, както и Общи условия и Тарифа към него. За определяне на кръга от 

участници определяща е датата на подаване за заявлението за съответен вид кредитна 

карта, като участникът следва  и да е сключил Договор за кредит не по-късно от 1 

(месец), след като бъде уведомен от Oрганизатора, че е  одобрен .  

Чл. 7. (1) В случай на издадена първа допълнителна кредитна карта към основната, за  

същата не се дължи заплащане на такса за годишно обслужване през първата година на 

действие на Договор за издаване и ползване на международна кредитна карта. iCard 

Mastercard Classic/ iCard Mastercard Gold (основната). 

(2) В случай на издадена втора и следваща допълнителна кредитна карта към основната, за 

същата се дължи заплащане на такса за годишно обслужване и през първата година на 

действие на Договор за издаване и ползване на международна кредитна карта. iCard 

Mastercard Classic/ iCard Mastercard Gold (основната) в размер, възлизащ на половината от 

таксата за годишно обслужване на основната карта, съгласно съответната Тарифа. 

Чл. 8. След изтичане на периода на преференциални условия по чл. 5, т.2  от настоящите 

Общи условия, по отношение на кредитополучателя по сключения Договор за кредит, 

усвояван посредством кредитна карта iCard Mastercard Classic/Gold, се прилагат лихвените 

проценти по Лимита за трансакции съгласно сключения с „Айкарт Кредит” ЕАД Договор за 

кредит. Предходното изречение важи, както в случаите на усвояване на кредита 

посредством издадената основна кредитна карта, така и посредством допълнителна/и 

кредитна карта.  

 

VI. ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА 

 

Чл. 9. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на 

продължителност на промоцията на интернет страниците на Организатора на адрес: 

www.icard.bg и  www.icard.bg/apply , както и в офисите на Организатора и на „Айкарт” АД 

в страната, където всяко заинтересовано лице може да се запознае с тях и да постави 

въпросите си. 

http://www.giftcards.eu/
http://www.icard.bg/apply
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Чл. 10.  Всеки участник в Промоцията може да посети на място във всеки един от офисите 

на Организатора или на „Айкарт” АД, намиращи се на територията на Република България, 

където ще получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Промоцията. 

 

VII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА 

Чл. 11.  Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във 

връзка с участието си в промоцията. Организаторът има право да лиши всяко лице от 

участие в Промоцията при нарушаване, на което и да било от условия по нея или което 

направи опит чрез измама да се възползва от промоцията. 

Чл. 12. Клиент, сключил Договор за кредит, в периода на провеждане на промоцията, който 

се е възползвал от законовото си право да се откаже от Договора за кредит или който 

прекрати едностранно Договора за кредит в срок от 12 месеца от сключването му, или по 

чиято вина  (вкл. при настъпване на предсрочна изискуемост) Договорът за кредит е 

прекратен в срок от 12 месеца от сключването му, загубва правото си да участва в 

Промоцията и дължи заплащане на таксата за годишно обслужване за първата година от 

действието на Договора за кредит. 

 

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ 

 

Чл. 13. 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 

интернет страница icard.bg, както и на хартиен носител във всеки офис на Организатора .  

 

  

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА 
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Чл. 14. (1) Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, 

обявявайки това в съответствие с раздел VI. Публичност на Промоцията, в случай че 

настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно 

изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.  

(2) Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията 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 Промоцията и 

други. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Правилата 

от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. На участниците няма да бъде 

давана компенсация под никаква форма и стойност.  

 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 15. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва 

условията по настоящата Промоция, като всякакви промени ще бъда обявявани и достъпни 

за всички участници и потребители и съобразно раздел VI. Публичност на Промоцията. 

Чл. 16 Всяка една промяна на сроковете на промоционалния период, ще бъде 

надлежно публикувана на официалната Интернет страница на „Айкарт Кредит” ЕАД и 

„Айкарт ” АД: https://www.icard.bg .  

Чл. 17. 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. 18 Участникът (Кредитополучател) потвърждава, че настоящите общи условия 

са му били надлежно предоставени преди подписването  на  Договора за кредит и той е  имал 

възможност да се запознае с тях, че ги разбира и че се съгласява с тях.  

https://www.icard.bg/kreditna-karta-online/
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За Кредитополучателя:_____________     За Кредитодателя:___________________________ 

/Участник/                                                       /Организатор/ 

 

 

Настоящите условия са приети и одобрени с Решение на Съвета на директорите на 

„Айкарт Кредит” ЕАД от 31.08.2018 г. 

 

 

 

За Кредитополучателя:_____________     За Кредитодателя:___________________________ 

/Участник/                                                       /Организатор/ 
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