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ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ НА 

„ИНВЕСТБАНК“ АД ЗА ИЗДАВАНЕ НА КРЕДИТНИ КАРТИ MASTERCARD С 

ОТПУСНАТ КРЕДИТЕН ЛИМИТ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЕТ И 

ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, , ПРЕЗ  ПЕРИОДА ОТ 11.10.2021 г. - 31.12.2021 г.. 

Общи правила за участие в кампанията  

I. Общо описание 

1. Настоящите Общи правила и условия („Правила/та“) уреждат реда и условията за 

участие в промоционалната кампания на „Инвестбанк“ АД („Банката“) за издаванена 

кредитни карти Mastercard с отпуснат кредитен лимит на физически лица, ЕТ и 

юридически лица (наричана по-долу „Кампанията“). 

2. Организатор на Кампанията е „Инвестбанк“ АД, вписано в ТРРЮЛНЦ, воден от 

Агенция по вписванията с ЕИК 831663282, със седалище и адрес на управление: гр. 

София, 1404, бул. „България“ №85. 

3. Период на провеждане на Кампанията: 

3.1. От 11.10.2021 г. до 31.12.2021 г. включително – период, в рамките на който се 

кандидатства за издаване на нови карти, издааване и активиране на нови карти. 

3.2. От началото на Кампанията до 31.01.2022 г. – период за осъществяване на поне 

една транзакция с новоиздадена карта, в рамките на един месец след активирането й, но 

не по-късно от  31.01.2022 г., като условие за участие в Кампанията. 

4. За целите на настоящата Кампания описаните по-долу понятия имат следното 

значение: 

4.1. „Клиент“ и/или „Титуляр“ означава: физическо или юридическо лице/ ЕТ, с което 

„Инвестбанк“ АД  е сключила в рамките на периода на провеждане на Кампанията  

договор за издаване на нова персонална или корпоративна кредитна карта Mastercard с 

отпуснат кредитен лимит по някой от действащите продукти на Банката, като 

клиентите, които към момента на провеждане на Кампанията ползват кредитна карта 

Mastercard от Банката, следва да са сключили договор за нова кредитна карта 

Mastercard от различен вид спрямо ползваната карта,  което лице е отговорно за 

погасяване на всички задължения, свързани с използването на издадената нова основна 

карта. 

4.2. „Отчетен период на Кампанията" е периодът, считано от 11-то число на  месец 

Октомври 2021 г. до 31.03.2022 г.  

4.3. Карти, които ще попаднат в обхвата на Промоцията – всички кредитни карти 

Mastercard Standard, Mastercard Gold и Mastercard Business с разрешен кредитен лимит, 

издадени на клиенти (които нямат кредитна карта от този вид), кредитна карта издадена 

в пакет с потребителски и жилищен кредит, Кредитна карта издадена на клиент с 

депозит, самостоятелно издадена кредитна карта.  Карти, които не попадат в обхвата на 
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промоционалните условия по  Кампанията – кредитни карти със собствени средства, 

преиздадени/подновени кредитни карти, допълнителни (подчинени) карти. 

5. Право на участие в Кампанията имат всички Клиенти/Титуляри, на които в рамките 

на периода на Кампанията  е  издадена някоя от следните  персонални или 

корпоративникредитни карти Mastercard, за краткост наричани по-долу общо 

„Кредитни карти“: 

 кредитни карти Mastercard Standard; 

 кредитни карти Mastercard Gold; 

 кредитни карти Mastercard Business. 

5.1. Всички Клиенти/Титуляри, на които в рамките на периода на провеждане на 

Кампанията е издадена някоя от посочените по-горе  кредитни карти Mastercard, и 

които са активирали издадената им карта и са извършили поне една транзакция с нея в 

рамките на срока, посочен в т. 3.2. по-горе,придобиват автоматично право на участие в 

Кампанията. 

5.2. Клиенти/Титуляри, които са сключили с Банката Договор за издаване на кредитна 

карта след датата на стартиране на Кампанията попадат в обпвата на промоционалната 

кампания . 

6. Кампанията е обвързана с предоставяне от страна на Банката на  промоционални 

условия, посочени по-долу в Раздел ІІ, за всички нови клиенти, отговарящи на 

условията по т. 5.1. 

7.  

II. Специални условия за нови клиенти с кредитни карти  

1. Промоционални условия по Кампанията:  

 Начисляване на бонус „Cash back“, който е в размер на 5% от стойността 

на всички покупки, направени в първите 3 месеца от издаването на 

картата, но не повече от 20.00 лв.; 

 0% лихва за първите 3 месеца от ползването на картата  

Промоционалните условия се прилагат по отношение на всички операции , 

които са извършени на физически и виртуални ПОС терминали на търговец в 

страната и чужбина по всички новоиздадени  кредитни карти Mastercard. 

2. Банката начислява посочения в т. 1 по-горе бонус „Cash back“ в размер на 5 % за 

всяка транзакция на ПОС при търговец в рамките на 3-месечния срок, считано от датата 

на издаване на съответната карта, като закръглението на сумата на бонуса за всяка 

индивидуална транзакция е до шестия знак след десетичната запетая, след което 

заверява кредитната карта със сумата от начисления бонус.  
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3. Максималният размер на бонуса „Cash back“ за една карта е 20.00 лв. за отчетния 

период и ще се начисли еднократно  след изтичането на отчетния период  в зависимост 

от месеца, в който е издадена картата. 

4. Бонус „Cash back“ се изплаща по сметката на кредитната карта само  в случай, че по 

нея е натрупан оборот от покупки при търговци за отчетния период.  

5. При изплащане на суми по валутни сметки (в евро или щ. долари), за превалутиране 

на сумата се използва фиксингът на БНБ за съответната валута в деня на изплащането. 

6. Бонус „Cash back“ не се изплаща на клиенти с кредитни карти, които към момента на 

изплащане на сумите, са с блокирана карта поради закъснение на плащане на 

минималната месечна вноска; при настъпване на изискуемост на кредит, отпуснат по 

кредитна карта; както и в случаите на прекратен договор за кредитна карта. 

7. При формиране на общия размер на извършените плащания с кредитна карта за 

отделен отчетен период, върху който се начислява бонусът, не участват следните 

транзакции:  

7.1. превод по сметка /транзакции по прехвърляне на средства чрез карта/; 

7.2. теглене на пари в брой – теглене на АТМ или ПОС;  

7.3. трансакции, с които се прехвърлят средства, без трансакциите да се обработват 

като покупка на стока или услуга при търговец; 

7.4. транзакциите от типа reversal и credit refund. 

8. При отчитане на транзакциите, които ще се включат в отчетния период, за дата на 

транзакция се взема предвид датата на постъпване и осчетоводяване на операцията в 

основната счетоводна система на Банката. 

9. Лихвата  по кредитната карта за първите 3 месеца от издаването на картата е в размер 

на  0%  

В случай, че клиентът не е погасил задълженията по картата, представляващи  редовна 

главница, формирана от транзакции на ПОС, до 31.01.2022 г., по съответната карта ще 

се начислява лихва за периода от 01.01.2022 г. до 31.01.2022 г., която ще бъде отразена  

в извлечението за м. януари 2022 г., генерирано  през м.февруари 2022 г.). Годишната 

лихва по картата за редовна главница е в размер на 15% или 1.25% на месец.  

III. Допълнителни условия  

1. Бонус „Cash back“се начислява  по карти на индивидуални клиенти-физически лица и 

на бизнес клиенти – юридически лица/ ЕТ. 

2. При няколко кредитни карти, издадени в периода на Кампанията на един и същи 

клиент/титуляр, транзакциите по картите се отчита поотделно за всяка карта, като 

транзакции, извършени с една от картите не може да се натрупва към транзакции, 

извършени с друга. 

3. Натрупаният бонус „Cash back“ не се изплаща в брой. 
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4. Натрупаният бонус „Cash back“ се отразява след края на отчетния период в 

платежната сметка по кредитната карта. 

5. При преиздаване и подновяване на кредитна карта натрупаният кеш бек се прехвърля 

по новата кредитна карта. 

6. Банката си запазва правото да не включи определени транзакции в обема от 

плащания, подлежащ на бонусиране или да изключи от участие в Кампанията отделен 

Клиент, в случай че Банката установи, четранзакциите с картата/ите са извършени в 

нарушение на нормативни разпоредби, и/или Общите условия  на „Инвестбанк“ АД за 

издаване и ползване на кредитни карти.  

 

7. Участието в Кампанията се прекратява автоматично с прекратяване на съответния 

договор за кредитна карта, сключен между „Инвестбанк“ АД и Титуляря, независимо 

от основанието за прекратяване. 

 


