Правила за участие в кампанията „Покани приятел” в “MyFin”
Настоящите официални правила (“Правилата“) определят реда и условията за
провеждане на промоционална кампания „MyFin” (“Промоцията“) и уреждат
отношенията между Организатора и физическите лица, участници в Промоцията
1. Име на кампанията:
„Покани приятел”
2. Организатор на кампанията:
“Майфин” ЕАД, ЕИК 206066023, със седалище и адрес на управление: гр. София,
бул. Драган Цанков № 37 (накратко „MyFin“).
3. Период на кампанията:
 Начало: от 0:00:00 ч. на 01.12.2022 г.
 Край: до 23:59:59 ч. на 31.12.2022 г.
4. Участници в кампанията:
4.1. Участници в кампанията могат да бъдат дееспособни физически лица, които са
вече регистрирани или са се регистрирали при условията на настоящата кампания
в “MyFin”, съгласно Общите условия за ползване на електронен портфейл “MyFin”.
Участниците могат да бъдат, както следва:
4.1.1. Препоръчващ участник - регистриран потребител в “MyFin”, получава линк,
чрез които може да покани друго лице да се регистрира в “MyFin”.
4.1.2. Поканен от препоръчващ участник - лице, което е получило линк от
Препоръчващия участник за регистрация в „MyFin” и изпълнил всички стъпки по т.
6.1.
5. Награди:
При изпълнение на условията по т.6.1 от настоящите Правила, всеки от
Препоръчващият, както и Поканения участник, получава в профила си в “MyFin” по
открита на негово име сметка награда, в размер на 10 /десет/ лева.
6. Механизъм за провеждане на кампанията:
Всеки регистриран потребител в „MyFin”, които отговаря на условията по т. 4.1 от
настоящите Правила, получава линк в профила си, в меню „Още“/„Покани приятел“,
с който може да покани друго лице да се регистрира.
6.1. Стъпките, които следва да бъдат изпълнени от Поканения участник, за да
получи награда, в размер на 10 /десет/ лева са:




да изтегли приложението “MyFin” от линка, получен от Препоръчващия
участник;
да се регистрира успешно в “MyFin”, като:
- въведе кода от препоръчващия участник;
- верифицира профила си с документ за самоличност;
- зареди своя профил с минимум 10 лева /захранване с карта, Top-up/;

Всички стъпки по т. 6.1. трябва да бъдат изпълнени, за да могат Препоръчващият и
Препоръчания участник да получат награда, в размер на 10 /десет/ лева в рамките
на 72ч. след изпълнението на всички стъпки по т. 6.1.
6.2. Всеки Препоръчващ участник може участва неограничен брой пъти, доколкото
отговаря на условията на настоящите Правила.
6.3. Поканеният участник може да получи награда в размер на 10 /десет/ лева само
за първия си по ред регистриран и успешно верифициран профил в „MyFin”,
съгласно Общите условия за ползване на електронен портфейл “MyFin”.
7. Отговорност:
7.1. Участието на всеки участник в кампанията e изцяло на негов риск и отговорност.
Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при участие в
кампанията, освен ако е доказано, че са причинени умишлено.
7.2. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие
в кампанията при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи
на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в предоставянето на услугите
извън контрола на Организаторите, или в случаите, когато поканен участник не
може да бъде регистриран.
7.3. Организаторът има право да изключат от участие в кампанията, както и да не
предоставят награди на участници, за които има данни, че са извършили
злоупотреба с технически, програмни или други средства с цел:
7.3.1. неправомерен достъп до системите на Организатора; и/или
7.3.2. участие в кампанията и спечелване на награда.
8. Допълнителни разпоредби:
8.1. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които клиенти нямат възможност
да участват в промоцията, когато тази невъзможност е извън контрола на
Организатора и неговите подизпълнители.
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).

8.2. Настоящите Правила са изготвени и публично оповестени към датата на
започване на Промоцията и са свободно достъпни на адрес: през целия период на
Промоцията, в съответствие с изискванията на приложимото българско
законодателство.
8.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите
Правила, като промените влизат в сила от оповестяването им на адрес:
www.myfin.bg 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.
8.4. 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.
9. Данни:
9.1. 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

